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| 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 

Puheenjohtajan palsta
Kesä jo kääntynyt syksyyn tätä kirjoittaessani. Säiden puolesta tänä kesänä 
ei ollut väliä missä vaiheessa kesää kesälomat olivat. Aurinkoisia hellepäi-
viä riitti jokaiselle, ihan kyllästymiseen asti. Aurinkoisesta kesästä eivät liene 
mielissään ne kotitaloudet joiden kaivoista on vedet vähitellen loppumassa. 
Toivotaan siis normaalia sateista syksyä.
Syyskausi on vähitellen käynnistynyt. Syyskauden käynnistää perinteises-
ti Väiskin sauna ja rantaonginta. Tapahtumasta lisää tietoa saat jäljempänä 
tässä lehdessä ja aina ajan tasalla olevilta nettisivuilta. Toivottavasti nähdään 
syksyn aikana KeSuLVIn tilaisuuksissa.

Timo Toivanen
Puheenjohtaja

KeSuLVI-kesäristeily 3.8 - vedet selvillä? 

 

”Kesä kuivaa minkä kastelee… suuta voi kuivaa, vaikka kuinka sitä kastelee.” 

Kuurosade vaihtui kesäisiin ohramallas- ja katajanmarjapisaroihin. Tilausristeilyalus 
M/S Päjänne otti 20 metrin ja 50 tonnin rungolleen suunnan Holstinlahteen. 
Kansimieskokki, Marjut Koskinen, napsautti grillin päälle heti. Kermaperunat, possut, 
salaatit ja muut herkut ehtivät käväistä tarjoiluastioissa. Boolin suosiota ei 
vähentänyt sen petollisuus, jossa mansikat, raparperilikööri ja hiilihappo nostivat 
etanolin kanssa kesätunnelmaa. 

Kapteeni, Markus Jokela, pisti laivan parkkiin noin 8 meripeninkulman jälkeen. 
Pyyhkeiden valinnan kautta saunaan. Uimahyppyjen perusteella moni oli 
työskennellyt aiemminkin nesteiden kanssa ja viini virtasi vakiopaineella. 

Haastattelin osallistujia hieman ja Holstinsalmen uintikokemusta kehui erityisesti Suvi Haaramäki, joka pomppasi 
järveen pelottomasti kärkijoukossa. Sanna Hietaoja puolestaan kiitteli avuliaita matkatovereita, kun tyhjentynyt 
juoma vaihtui aina uuteen. Lämmin ja perhemäinen tunnelma oli koko matkan läsnä. 

 

Markku Hytönen oli mielissään, että yhdistys järjestää näin hienosti hoidettuja tapahtumia ja osaltaan hitsaa 
porukkaa yhteen: ”Yhteistyössä on tulevaisuus!”. Leo Tolvanen totesi fiiliksen olleen paras ja kaverit sen mukaiset. 
”Kesäilta… nautitaan”, tuumasi Tuomas Veijalainen. 

Konjakin kautta kotiin… siis Jyväskylän Järvipelastajien tukikohtanakin 
toimivan Konjakki-saaren ohitse. Risto Ruuskanen kiitteli myös konjakista 
ja ikävöi monia matkalta poisjääneitä kavereita. Risto arveli, että syynä 
saattoi olla maksuttomuus, joka harvinainen ja siksi pelottava asia. 

Kaikki osallistujat saivat vielä kotisatamassa puolen litran kukkapaketin. 
Ilkka Hakonen: "Tutustuin ammatin kautta jäseniin, joista on tullut 
minulle tärkeitä ystäviä.". Markku Anttolainen summasi: "Yhdistys on 
minulle tärkeä ja kaikki jäsenet samoin.". Kiittäen reissusta, Aleksi Graf. 

KeSuLVI-kesäristeily 3.8. - vedet selvillä
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Hallitusten välinen haasteottelu 18.5.2018
Vuonna 2018 oli taas KeSuLVIn vuoro taas järjestää hallitusten välinen haas-
teottelu. Kisapäivän aamu sai hieman tahmean alun, kun tieto haastajajouk-
kueiden viimehetken peruutuksista sekä aikataulujen viivästyksistä saapui. 
Viimein kun koko seurue oltiin saatu Jyväskylään, vierailevat yhdistykset Po-
KaLVI ja KuLVI järjestäytyivät yhdeksi uljaaksi yhteiseksi joukkueeksi, joka 
oli valmis kohtaamaan ennakkoluulottomasti järjestäneen tahon asettamat 
haasteet. 
Ensin vieraille tarjottiin hyvien tapojen mukaisesti vatsantäytettä ennen päi-
vän koitoksia. Lounaan jälkeen suunnattiin ensimmäisen lajin pariin, joka lait-
toi joukkueiden yhteistyötaidot heti testiin Mysteeri-pakohuoneen muodossa. 
Järjestävä taho suoriutui kiitettävästi Mysteerin asettamista haasteista ja sel-
vitti tiensä ulos sallitun ajan rajoissa. Vierasjoukkueen pako huoneesta taas 
jäi hieman puolitiehen ajan loppuessa sillä kertaa kesken. 

Kun mysteerit oli suoritettu vaihtelevin menestyksin, siirryttiin Laajavuoren 
seikkailupuistoon nauttimaan kauniista säästä sekä vauhdikkaista kiipeilyra-
doista. Ratojen läpikäyminen oli yllättävän haastavaa mutta todella hauskaa, 
joten pari tuntia vierähti nopeasti erilaisia ratoja läpikäyden.

Kun hyvä hiki oli otettu pintaan kiipeillessä, oli seuraavaksi syytä siirtyä kohti 
keskustaa sekä siellä sijaitsevia saunatiloja. Saunomisen jälkeen oli illallisen 
aika, jonka yhteydessä järjestettiin haasteottelun voittajajoukkueen ratkaise-
va grande finale. Finaalista tuli odotusten mukaisesti jännittävä ja tasainen, 
mutta lopullisen voiton haasteottelusta vei yllättäen vierasjoukkue vetäen 
pisimmän tikun KeSuLVIn taloudenhoitajan Markun suuresta nyrkistä. Näin 
ollen KeSuLVIn loistavasta alkupäivän suorittamisesta huolimatta haasteotte-
lun pokaali matkasi vierasjoukkueiden mukana kohti pohjoisempaa Suomea. 



Kiviniemessä järjestettiin jälkeen syksyn toimintakauden avauksena 
perinteinen rantaonginta ja ja savusauna. Tänä kesänä totutun aurinkoi-
sen sään sijaan olikin luvattu sadetta koko päiväksi. Sää oli kuitenkin 
meidän puolella ja sateet loppuivat ennen onginnat alkamista. 
Oliko luvattu vesisade karkottanut onkimiehiä, vai muut syyskiireet, 
koska paikalle pääsi tällä kertaa vain yksitoista osallistujaa. Ranta- 
ongintaan osallistui puolet paikalle tulleista. Kalaa oli perinteisesti hyvin 
liikkeellä, joten voittaja oli helppo löytää. 
Saunat olivat perinteisesti hyvin lämmitetty joissa lähes kaikki osallis-
tujat pääsivät ruotimaan kisan tuloksia ja päivittämään kuulumisiaan. 
Saunomisen jälkeen osa meistä jäi vielä paistamaan makkaraa ja jatka-
maan jutustelua. 

 Tulokset (eniten kaloja)

 Kari Puttonen  9 

 Antero Virtanen  7 

 Pentti Onkalo 2

 Markku Hytönen 2

 Jukka Linna 1

Sami Grav, Markku Anttolainen, Kimmo Ikävalko, Tapio Montonen,  
Timo Toivanen ja Tuomo Rajala valvoivat kilpailua, sekä toimivat  
makkaranpaiston ja saunan lämmityksen laadunvalvojina.
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KeSuLVI Toimintasuunnitelma v. 2018

Sami Grav 13.12.2017

KeSuLVI
Toimintasuunnitelma v. 2018

Kuukausi Tapahtuma Pvm Paikka

keilailuilta ti  9.1 2018 Laajavuori Peruttu vähäisen osallistuja-

määrän takia!!

Hallituksen kokous  pe 26.1 2018  

gourmet-tapahtuma la 17.2 2018 Kypärämäen Peruttu vähäisen osallistuja-

talouskoulu määrän takia!!

Salokatu 20

Hallituksen kokous Alba, kapinetti

Tiedote no 1 / 2018

Pilkki 3-ottelu la 17.3 2018 KeSuLVI Jämsän Saarijärvi

Jyväskylän rakennusmessut 16-18.3 2018 Paviljonki

KeSuLVI:n koulutustilaisuus pe 16.3 2018 Paviljonki www.kesulvi.fi
Hallituksen kokous ti 27.3 2018 Alba, kabinetti klo 16.30

Kevätkokous ti 27.3 2018 Alba, kapinetti klo 18.00

Kuukausitapahtuma to 12.4 2018 Lindab Kankitie 3 Kahvinmaistelu 

Hallituksen kokous Alba, kapinetti

Hallitusten haasteottelu pe-la 18-19.5 Jyväskylä

Tiedote no 2 / 2018

Hallituksen kokous

Excursiomatka 4-7.5 2018 Espania Sevilla Ilmoittautuminen 6.1 2018

menessä Samille 0400646651

Kuukausitapahtuma paikka ja pvm myöh.

Hallituksen kokous

Kesäkuu

Heinäkuu

Tiedote no 3 / 2018

Hallituksen kokous

Kuukausitapahtuma Pe 3.8 2018 Päijännelaiva Kesä risteily /www.kesulvi.fi

Syyskuu

Väiskin sauna ja onkikilpailut 11.9 2018 Kiviniemen sauna Onkiminen klo 17, sauna 18

Hallituksen kokous Alba, kabinetti

Hallituksen kokous Alba, kabinetti

Tiedote no 4 / 2018

Teatteri paikka ja pvm myöh.

Hallituksen kokous 27.11 2018 Alba, kabinetti klo 16.30

Syyskokous 27.11 2018 Alba, kabinetti klo 18.00

Pikkujoulut 5.12 2018 Juhlatalo Majakoski Kulj. Tilausajolait. klo 17.30

Kankaanpäänranta 5  www.kesulvi.fi
Hallituksen kokous

Joulukuu

Huhtikuu

Toukokuu

Elokuu

Huom

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Marraskuu

Lokakuu

OLEMME MUKANA

10.–12.10.
Messukeskus Helsinki

Rakennus- ja 
talotekniikkamessut

Tervetuloa tutustumaan
palveluihimme osastolle 7d119
tai tule pistäytymään
myyntikonttorillamme
Ylistönmäellä! 

 Ylistönmäentie 2,  40500Jyväskylä
 020-7404255   asiakaspalvelu@lvi-gate.fi

 WWW.LVI-GATE.FI
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KeSulvi:n Hallitus 2018
Puheenjohtaja  Timo Toivanen
 Opettaja, insinööri (YAMK)
 Jyväskylän ammattiopisto
 PL 472, 40101 JYVÄSKYLÄ
 puh. +358 50 304 7626 
 toivanet@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@diskos.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
   
   

Keski-Suomen LVI-yhdistys ry:n sääntömääräinen 
syyskokous tiistaina 27.11.2017 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. Toiminnantarkastajien valinta

  9. Edustajien valinta SuLVIn liittokokoukseen

  10. Esitys toimintasuunnitelmaksi 2019

  11. Yhdistyksen jäsenmaksusta päättäminen

  12. Esitys talousarvioksi vuodelle 2019

  13. Hallituksen puheenjohtajan valinta

  14. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

  15. SuLVIn asiat

  16. Hallituksen tiedotuksia ja jäsenten kysymyksiä

  17. Muut asiat

  18. Kokouksen päättäminen

  Tervetuloa!

  Timo Toivanen

  KeSuLVIn hallituksen puheenjohtaja



KeSuLVI ry
PL 417
40101 JYVÄSKYLÄ

Bauer Watertechnology Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

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

järkisyytä valita
Bauer-vedenkäsittelylaite

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

 

TUTKITTU

Tie
teellisesti

todistet
tu
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KITA Kiinteistö ja Talotekniikka 3/2017
”Yhtään huoltokäyntiä ei menneenä talvena 
ollut, näin huoltokustannuksiakin on saatu 

alemmas.”

Korjausrakentaminen-liite 23.03.2017
”Suunnitelmaamme kuuluu, että 

asentaisimme Bauerin laitteet jatkossa 
kaikkiin uusiin asuinkohteisiimme.”

Suomen Kiinteistölehti 7/2016
“Taloyhtiö on säästänyt lämmityskuluissa 

sievoisen summan vuosien aikana”

Calcus Kiinteistöratkaisut 22.4.2016
”Vedenkäsittelylaitteisto pysäytti syöpymisen, 
kolme vuotta asentamisen jälkeen vuodot ovat 
loppuneet ja putkille on saatu lisää käyttöikää”

Lisää asiakkaidemme kokemuksia 
löydät sivuiltamme

www.bauer-wt.com

Olemme mukana Jyväskylän Rakennusmessuilla
16.-18.3.2018.

Tervetuloa käymään osastollamme B-559 ! 


