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Kun häntä alkoi heiluttaa koiraa!
Väärin käsitysten välttämiseksi arvostan paljon useita urheilulajeja mm. golfia 
vaikka en sitä itse ole toistaiseksi kerinnytkään harrastaa.
Jo muutaman vuoden yhdistyksen toiminnassa on ollut eripuraa golfaajien ja 
ei golfaajien välillä. 
Tilanne on ollut sähköinen muutamissa viimeisissä vuosikokouksissa.  Viimei-
sessä syyskokouksessa tilanne kärjistyi niin pitkälle että golfaajat ilmoittivat 
eroavansa, mikäli SuLVI-golfin osallistumismaksuja ei makseta KeSuLVI:n 
jäsenten osalta. Syyskokouksen jälkeen me hallituksen jäsenet olemme saa-
neet useita yhteydenottoja jäsenistöltä koskien kyseistä asiaa, suuntaan ja 
toiseen.
Tunnelmaa ei parantanut Raimo Tuimalan viime tiedotteen kirjoitus missä hän 
kertoi käsityksensä meidän 220 jäsenen osallistumisesta toimintaan seuraa-
vasti: ”todennäköisesti tämä vajaan kahdenkymmenen jäsenen golf-joukko on 
kerhon aktiivisinta joukkoa”. 

Varmasti ovat aktiivisia golf-kentällä, mutta kun tämä yhdistys ei ole mikään 
golf-kerho. Yhdistyksen vanhoissa ja uusissa säännöissä on määritelty yhdis-
tyksen tarkoitus ja toiminta seuraavasti:

”2 §. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen LVI-liit-
to SuLVI ry:n paikallisena jäsenyhdistyksenä ja lämpö-, vesi-, ilmastointi- sekä 
muiden talotekniikan alalla toimivien henkilöiden ammatillisena yhdyssiteenä 
sekä edistää heidän ammattitaitoaan ja alan kehitystä. Tarkoituksensa toteut-
tamiseksi yhdistys järjestää keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoittaa 
julkaisu-, koulutus- ja näyttely- yms. toimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena ei 
ole hankkia taloudellista etua jäsenilleen…” 
Tuloverolain 22 §:n kohdan 2 mukaan;
”Yhteisö on yleishyödyllinen, jos sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin 
henkilöpiireihin.”
Keskustelin aiheesta oman KHT-tilintarkastajani kanssa. Hänen kantansa oli 
selvä; ”Ei ole mahdollista tukea yhdistyksen sisällä toimivaa rajoitettua jouk-
koa taloudellisesti.”
Otin asian esille myös SuLVI:n hallituksessa. Paikalla olivat edustajat lähes 
kaikista suurista yhdistyksistä (Helsinki, Vantaa, Turku, Kuopio…). Yksikään 
yhdistys ei tue taloudellisesti omia golfareitaan eikä maksa SuLVI-Golfin osal-
listumismaksuja. Puheenjohtaja Lausmäki tyrmäsi sen mahdollisuuden vetoa-
malla edellä mainittuun yleishyödyllisyysmääritelmään.
Tuloverolakia uhmaten hallitus päätti 22.2.2017 kokouksessaan sovinnon 
eleenä antaa 300,- euron määrärahan käytettäväksi Keski-Suomen Golf 
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Cup:n kiertopalkintoon. Myös tiedotelehteen otetaan jatkossakin mielellään 
golf-kerhon kuulumisia. Samalla hallitus päätti että mihinkään muihin kustan-
nuksiin emme voi jatkossa osallistua. Toivotan niin golfareille kuin muillekin 
mukavaa kevättä.

Leo Tolvanen, varapuheenjohtaja

Luotettavat 
kaukolämmön
lämmönjakokeskukset 
ja komponentit 
uudisrakennuksiin sekä 
saneeraukseen.

www.lampo.danfoss.fi
myynti@danfoss.com
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Keski-Suomen LVI-yhdistys ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 30.3.2017 klo 

18.00 Hotelli Albassa 

Kokouskutsu/ Esityslista 

1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen 
3. Kokouksen sihteerin valitseminen 
4. Pöytäkirjantarkastajien (2) valitseminen 
5. Ääntenlaskijoiden (2) valitseminen 
6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
7. Esityslistan hyväksyminen 
8. Vuoden 2016 toimintakertomuksen esittäminen 
9. Tilinpäätöksen 1.1 - 31.12.2016 ja toiminnantarkastajien lausuntojen 
 esittäminen 
10. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen 
11. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille 
12. Yhdistyksen edustajien valinta Jyväskylän Messut Oy:n yhtiökokouk- 
 siin seuraavalle tilikaudelle, edustajien valinta Rakennus- ja Talotek- 
 niikkamessujen neuvontakeskustyöryhmään 
13. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen 
14. Muut asiat
15. Kokouksen päättäminen 

Tervetuloa! 
Timo Toivanen
KeSuLVIn hallituksen puheenjohtaja



| Terveys | Mukavuus | Energiatehokkuus
www.kotilämpö.fi

Olemme uudistaneet Kotilämpö-koneemme. 

Lopputulos on kohtuuhintainen, helppokäyttöinen ja 
yksinkertaisesti hyvä kone, 
Enervent Kotilämpö eWind.

Vaihtamalla vanhan ilmalämmityskoneesi uuteen saat:

• raikkaamman sisäilman
• energiansäästöä 
• pienemmän sähkönkulutuksen
• pienet remonttikustannukset 
• huolettoman elämän

Enervent Kotilämpö eWind
KORVAA VANHOJA ILMALÄMMITYSLAITTEITA 

VOIMAA LUONNOSTA

6
VUODEN

NIBETURVA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä! 

SELVÄÄ 

SÄÄSTÖÄ 

LÄMMITYS- 

KULUIHIN

MARKKINOIDEN MONIPUOLISIN
LÄMPÖPUMPPUVALIKOIMA

Monipuolisesta lämpöpumppuvalikoimastamme 
löydät lompakkoosi sopivan, laadukkaan, tehokkaan 
ja helppokäyttöisen lämmitysratkaisun sinun kotiisi.

 Lue lisää ja tutustu valikoimaamme  
 osoitteessa www.nibe.fi.



6

Tiedotuspäällikön infoa   21.3.2017

Tätä juttua kirjoittaessani eletään aikaa, jolloin osa yhdistyksen jäsenistä 
yrittää palautua Excursio matkasta, kukin tavallaan. Uskoisin, että matka 
oli antoisa. Ei pureuduta matkaan vielä tämän enempää. 
Tiedote nro. 1/2017 ilmestyi postilaatikoihin muutama viikko sitten. Allekir-
joittanut voi tunnustaa, ettei se ihan putkeen mennyt. Kävi vähän kuin Tur-
hapurolle armeijan leivissä, laukaisunappia painettiin, mutta ilman tuliko-
mentoa. Väärinkäsitysten ja sähköposti tulvan yhteisvaikutuksesta tiedote 
nro.1 lähti painoon liian aikaisin ja vajavaisilla tiedoilla. Toisaalta ei mitään, 
niin huonoa, ettei jotain hyvääkin…Tiedote nro.2 on teillä jo nyt käsissä!!
Marssijärjestys lehden tekemisen suhteen on nyt selvitetty ja VT tiedo-
tuspäällikkökin on saanut tarvittavan opastuksen tehtävien hoitoon. Tule-
via tiedotuslehtiä silmällä pitäen yhdistyksen jäsenet voivat halutessaan 
lähettää minulle juttu ideoita tai ilmoittaa tiedotettavista asioista. Tiukan 
harkinnan jälkeen teen päätöksen jutun kirjoittamisesta tai tiedotuksen jul-
kaisemisesta.
Tiedotuslehti nro.3 ilmestyy syys/lokakuussa.

Pekka Vesterinen 
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www.belimo.fi

PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve)

on säätöventtiili, joka syöttää paineesta riippumatta 

tarvittavan vesimäärän lämmitys- ja jäähdytyslaitteille.

Pienet, tehokkaat, toimintavarmat.

Tiiviit venttiilit energiatehokkaaseen huone- 
ja vyöhykesäätöön. 
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EI SE NIIN PERINTEINEN  TUKKULI
IK

E

WWW.LVI-GATE.FI
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KeSuLVI Toimintasuunnitelma v. 2017

Sami Grav 18.1.2017

KeSuLVI
Toimintasuunnitelma v. 2017

Kuukausi Tapahtuma Pvm Paikka

Hallituksen kokous    17.1 2017 Alba PERUTTU, 
keilailuilta 25.1 2017 EI RIITTÄVÄSTI 

  ILMOITTAUTUNEITA
gourmet-tapahtuma 18.2 2017 Kypärämäen PERUTTU, 
ilmoittautumiset: talouskoulu EI RIITTÄVÄSTI 
www.kesulvi.fi Salokatu 20 ILMOITTAUTUNEITA

Hallituksen kokous 22.2 2017 Alba, kapinetti 15.30
Tiedote no 1 / 2017
Pilkki 3-ottelu 11.3.2017 TaLVI järjestää Lisätietoa myöhemmin

Jyväskylän rakennusmessut 10-12.3 2017 Paviljonki
Excursiomatka 17-20.3 2017 	Frankfurt	/	Saksa www.kesulvi.fi

Hallituksen kokous 30.3 2017 Alba, kabinetti klo 16.30
Kevätkokous 30.3 2017 Alba, kapinetti klo 18.00 Huom! Torstai
Kuukausitapahtuma paikka ja pvm myöh.

Hallituksen kokous Alba, kapinetti
Hallitusten haasteottelu PoKaLVI
Tiedote no 2 / 2017
Hallituksen kokous
Kuukausitapahtuma paikka ja pvm myöh.

Kesäkuu Kesulvi Golf
TaLVI-KeSuLVI golf Viikko 26

Heinäkuu Kesulvi Golf
Tiedote no 3 / 2017
Kesulvi Golf
Hallituksen kokous

Syyskuu SuLVIn SM-Golf 1.9 2017 Uusikaupunki

Väiskin sauna ja onkikilpailut 5.9 2017 Kiviniemen sauna Onkiminen klo 17, sauna 18
Kesulvi Golf

Hallituksen kokous

Hallituksen kokous

Tiedote no 4 / 2017
Teatteri paikka ja pvm myöh.

Hallituksen kokous 28.11 2017 Alba, kabinetti klo 17.00
Syyskokous 28.11 2017 Alba, kabinetti klo 18.00

Pikkujoulut 5.12 2017 Juhlatalo Majakoski Kulj. Tilausajolaiturilta klo 17
Kankaanpäänranta 5  www.kesulvi.fi

Hallituksen kokous

Joulukuu

Huhtikuu

Toukokuu

Elokuu

Huom

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Marraskuu

Lokakuu
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KeSuLVI;n ylivoimaa pilkkikisassa
 
Perinteinen kolmen LVI-yhdistyksen KeSuLVI, LaLVI ja TaLVI pilkkikilpailu ki-
sattiin Tampereella Pyynnikin harjun molemmin puolin 11.3.2017.
Kokoontuminen oli Varalan urheiluopistolla Pyhäjärven rannalla mistä siirryt-
tiin uittotunnelia pitkin Pyynnikin harjun ali Näsijärven Likolahdelle pilkkimään.
Pilkkijöitä oli yhteensä 19, josta KeSuLVI;sta 10, LaLVI;sta 7 ja TaLVI;sta 2. 
Järjestävän yhdistyksen osanotto pilkkikisaan oli todella kehno ja eipä koko-
naismäärässäkään kehumista ollut, kun muistelee menneitä hyviä aikoja.
Me KeSuLVI;laiset menimme kahdella autolla, josta toisen auton navikointi 
ohjasi ajoissa perille kokoontumispaikkaan, mutta toinen seikkaili Pyynnikin 
harjun slummeissa niin että myöhästyimme uittotunnelikävelystä. Sitten saim-
me puhelinopastuksen pilkkialueelle ja taas pyörittiin Pyynnikillä sekä Kek-
kosen tien ajotunnelissa. Näin meiltä meni pilkintäajasta yli puolet pois. Ah-
venten narraamiseen aika kyllä riitti, mutta aurinkovoide tuli turhaan aamulla 
kasvoon läträttyä ja sekös harmitti.
Eka-auton pojat kiskoivat ahvenet jäälle ja veivät kaikki pistesijapalkinnot Ke-
SuLVI;lle. Oheiset tulokset sen osoittaa ja hyvä niin. Meidän autokunnalle jäi 
muutama ahven, yksi särki, yksi varma tärppi ja yksi epävarma tärppi.
Pilkkikilpailun historiassa nyt ensikertaa suurin kala oli made 0,516 kg ja sen 
nosti Ahti Kinnunen. Hyvä Ahti!!!
Saaliskalat punnittiin rannalla ja sitten oitis Varalaan. Meidän autoon tuli Tam-
pereen opas ja tuotapikaa olimme Varalan saunalla nauttimassa kalakisaan 
hyvin kuuluvia lihapullia lisukkeineen sekä juomineen.
Voittajat sai palkintonsa kiertopalkintoineen eikä me muutkaan jääneet muis-
totta.
Kiitos TaLVI;lle järjestelystä ja ensivuonna, jos vielä jäitä tulee ja on, niin pilk-
kikisan järjestelyistä vastaa KeSuLVI ja ne on jossain Jyväs-, Tuomio- tai Al-
vajärvellä.
Sen yhden särjen nostanut
Toivo Hytönen
 
Markku Anttolainen
Kalajärventie 15 B
40950 Muurame
+358 400 674709
markku@anttolainen.fi
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Kolmen kaupungin pilkkikilpailut 11.3.2017 tulokset

Kokonaiskilpailu 
Sijoitus Nimi Tulos/g Yhdistys

1 Kalevi Tourunen 2482 KeSuLVI
2 Pentti Onkalo 1287 KeSuLVI
3 Ahti Kinnunen 1216 KeSuLVI
4 Markku Mantere 461 KeSuLVI
5 Seppo Veijalainen 401 KeSuLVI
6 Jani Kemppainen 366 KeSuLVI
7 Kalle Kanninen 196 TaLVI
8 Juha Linkvist 181 LaLVI
9 Ari Oranen 133 TaLVI

10 Vesterinen Pekka 84 KeSuLVI
11 Timo Järvinen 59 LaLVI
12 Jukka Hartman 37 LaLVI
13 Toivo Hytönen 0 KeSuLVI
14 Erkki Kaihlanen 0 KeSuLVI
15 Jorma Raitio 0 KeSuLVI
16 Jouko Kuosa 0 LaLVI
17 Jukka Hänninen 0 LaLVI
18 Markku Hänninen 0 LaLVI

Suurinkala
Ahti Kinnunen 512 g  made

Joukkuekilpailun voittaja
KeSuLVI
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Messumatka starttasi räntäsateen siivittimänä Tikkakosken lentokentältä 
perjantaina aamuvarhain Helsingin kautta kohti Saksan maata. Frankfur-
tiin hotellille saavuimme kello 11.00. Hotellilta suuntasimme ISH -messuille. 
Hotelli sijaitsi mukavasti aivan messuhallejen välittömässä läheisyydessä. 
Messujen koko yllätti seurueen iloisesti,  yli kymmenkunta hallia ja kaikis-
sa esittelijöitä muutamassa kerroksessa, kaikkiaan noin 250000 neliömetriä 
sekä näytteilleasettajia rapiat 2400. Alueella oli ruoka ja juomakojuja jossa 
sai hieman hiukopalaa saksalaiseen tyyliin. Ja aika hulina niissä myös kävi. 
Messu alueen koosta ja laajudesta johtuen pystyi matkaa taittamaan myös 
”messulinkillä”.

Messuilla ykkösprioriteetti oli päästä tutustumaan Produalin pisteeseen. 
Isäntänä toimi Timo Åkerlund. Pisteellä tarjonta toimi erittäin kiitettävästi ja 
erilaiset mittarit ja anturit saivat monen matkaajaan mielenkiinnon herää-
mään, välillä Timo ei tiennyt kenelle vastailla kun kysymyksiä sateli sieltä 
täältä. Produal oli panostanut mittareiden esille laittoon hienosti ja kaikkea 
mahdollista nippeliä pääsi rassaamaan oman mielen mukaan. 

KeSulvin messumatka ISH 
-messuille Frankfurtiin 17-20.03.2017
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Perjantai päivä jatkui messuilla pitkään ja antoisasti, kierrettävää sekä näh-
tävää riitti jokaiselle. Laitteistoa oli esillä monelta eri saralta onhan kyseessä 
kuitenkin suurimmat messut yli 50 vuoden ajan, kasvaen koko ajan – puolen 
vuosisadan onnistunut kokonaisuus! 
Osalla messuja kiertäneestä porukasta oli omat dataloggerit päällä ja askelmia 
päivän aikana oli kertynyt useita kymmeniä tuhansia.
Illalla pääsimme herkuttelemaan paikalliseen ravintolaan jonka menusta löy-
tyi makunystyröitä hemmottelevia annoksia, ainoa miinus taisi olla ravintolan 
vähintäänkin heikko ilmanvaihto. Vielä ei ole tiedossa innostuiko joku rohkea 
tarjomaan kiinteistön omistajalle perusparannusta tähän.. Lauantai päivän 
ohjelma oli hieman vapaampi, aamupäivällä seurue suuntasi messuille tar-
kistamaan löytyykö vielä joku nurkkaus missä ei olla käyty – osa etsi nurkkaa 
pidempään, osa vähän vähemmän aikaa. Myös kaupunkiin päästiin tutustu-
maan iltapäivän aikaan. Illan suussa osa porukasta pääsi nauttimaan myös 
paikallista jalkapallo tunnelmaa, Bundesliiga pelissä, Eintracht Frankfurt vs 
Hamburger SV. Sunnuntaina aamupalan jälkeen kokoonnuttiin kuuntelemaan 
lisää Produalin tuotteista ja yrityksestä. Päivä jatkui vapaalla ohjelmalla tu-
tustuen vilkkaaseen kaupunkiin. Muutama saikin pienen maistiaisen paikal-
lisesta kiekkoilusta seuraten paikallisen lätkäjoukkueen esiintymistä play-off 
karkeloissa. DEL2 -liiga ei tasoltaan ole kovinkaan kummoinen (kyllähän 
suomalainen tietää mitä on oikea kiekko?) mutta tunnelma hallissa oli jotain 
käsittämätöntä. 
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Sunnuntai illalle Kesulvi vielä tarjosi illallisen pitkän kaavan mukaan ravinto-
lassa. Ilmeistä ja olemuksesta päätellen koko reissu oli taas viimeisen päälle 
hiottu kuntoon ahkerien yhdistyksen jäsenten toimesta.
Julkinen liikenne Saksassa toimii hienosti ja ei tarvitse jonotella. Myöskään 
hinnat eivät päätä huimaa sekä lippuautomaatteja on riittävästi.
Kiitoksia kaikille mukana olleille henkilöille ja järjestäjille sekä erityisesti Pro-
dualin Timolle. Innolla jäädään odottelemaan seuraavaa matkakohdetta.
Seppo Räty on aikoinaan sanonut että Saksa on paska maa mutta ainakin 
allekirjoittaneet ovat asiasta täysin eri mieltä!

Ville Salminen / Ks Lvi Tiimi Oy               Sami Jokinen / Ilmastointi Ässät Oy
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Jokainen IDO Glow'n yksityis
kohta on suunniteltu huo
lellisesti helpotta maan 
arjen askareita. Uusista 
tuote oivalluksista hyötyvät 
niin käyttäjä, kylpyhuone
suunnittelija kuin asentajakin.

www.ido.fi/glow
#idoglow



Bauer Watertechnology Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

puh. (09) 276 99 556
www.bauer-wt.com
info@bauer-wt.com

5
järkisyytä valita

vedenkäsittely

1. Lisää putkiston käyttöikää 
 
2. Suojaa putkistojärjestelmää 
 
3. Vähentää energiankulutusta 
 
4. Varmistaa erinomaisen vedenlaadun 
 
5. Tuo merkittävää kustannussäästöä 

TUTKIT
TU

Tie
teellisesti

todistett
u

Olemme mukana Jyväskylän Rakennusmessuilla 10.-12.3.2017.
Tervetuloa käymään osastollamme B-559 !
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KeSulvi:n Hallitus 2017
Puheenjohtaja  Timo Toivanen
 Opettaja, insinööri (YAMK)
 Jyväskylän ammattiopisto
 PL 472, 40101 JYVÄSKYLÄ
 puh. +358 50 304 7626 
 oivanet@live.com

Sihteeri Sanna Hietaoja
 LVI- Suunnittelija, energia-asiantuntija, DI
 Sweco Talotekniikka Oy
 Vasarakatu 27 A, 40320 JYVÄSKYLÄ
 puh. +358 40 716 2677
 sanna.hietaoja@sweco.fi

Varapuheenjohtaja Leo Tolvanen
 Aluejohtaja, LVI-Insinööri (YAMK)
 Bravida Finland Oy, Keski- ja Itä-Suomi
 Mäntyniementie 20, 40520 JYVÄSKYLÄ
 puh. +358 400 641 177
 leo.tolvanen@bravida.fi 

Koulutuspäällikkö Perttu Peltola
 LVI-Insinööri
 puh. +358 44 977 9877
 perttu.peltola@gmail.com

Tiedotuspäällikkö Pekka Vesterinen
 Opettaja, Talotekniikka
 Jyväskylän ammattiopisto
 PL 472, 40101 JYVÄSKYLÄ 
 +358 50 400 8129
 pekka.vesterinen@jao.fi

LVI-Mestari  Sami Grav 
 Yrittäjä, Säätö ja Asennus Grav Oy 
 puh. +358 400 646 651
 sami.garv@saatoasennus.com

Taloudenhoitaja Markku Anttolainen
 Yrittäjä, DDC-Automatiikka Oy
 Kauppakatu 14, 40100 JYVÄSKYLÄ
 puh. +358 400 674 709
 markku@anttolainen.fi 

   
   
   
   



KeSuLVI ry
PL 417
40101 JYVÄSKYLÄ

Uuden sukupolven MyVallox-ilmanvaihtokoneista 
löytyy sopiva vaihtoehto kaiken kokoisiin koteihin. 

RAIKKAAN ILMAN KOTI

Tutustu 

MYVALLOX - ILMANVAIHDON UUSI SUKUPOLVI


