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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 

TERVEHDYS HYVÄ YHDISTYSVÄKI!

Muutaman välivuoden jälkeen te arvoisa jäsenistö valitsitte minut puheenjohta-
jaksi. Kiitos! Pyrin parhaani mukaan selviytymään tehtävästä.

Vaikeuskerrointa tällä kertaa riittää. Kuten koko yhdistyskentällä meidän ak-
tiivisten toimijoiden rivit harvenevat. Lisähaastetta tulee entisen loistavan yh-
teistyökumppanin Jyväskylän Messujen osalta. Kun Rakennusmessujen sopi-
mushinta oli parhaimmillaan jopa yli 20 000 €/ vuosi. Sopimushinta oli sittemmin 
useita vuosia 8 000 €, pari viimeistä vuotta 6000 €. Nyt (2019) useamman neu-
vottelukierroksen jälkeen saamme vain 1000 €.

Eikä tässä vielä kaikki, Jyväskylän Messujen nykyinen toimitusjohtaja Juha 
Rahko antoi myrskyvaroituksen, että Messut tulevat vaatimaan KeSuLVI:n osa-
kepotin myymistä. Olen tätä selvittänyt asiantuntijoiden kanssa –ei ole ihan 
helppo rasti Messuille, jos ei meillekään. Itse olisin ollut sitä mieltä että niitä 
osakkeita ei pidä missään tapauksessa myydä. Osinkojen muodossa olemme 
saaneet vuosittain 2000 – 5000 € edellä mainitun lisäksi. 

Onni onnettomuudessa että yhdistysväki on ollut kaukaa viisas. Ponssi- jär-
jestelmästä luovuttiin, samoin erillisurheilutapahtumien tukemisesta. Perusteet 
tosin liittyivät molemmissa tapauksissa yhdistyslain noudattamiseen.  

Hattua pitää nostaa tälle porukalle. Syyskokouksessa kerroin tästä vaikeas-
ta sopimustilanteesta; lopputulos ei silloin ollut vielä aivan selvä. Hallituksen 
esitys syyskokouksessa oli, ettei yhdistyksen jäsenmaksua nosteta, vaan se 
pidetään ennallaan 10 eurossa. Jäsenistö kuitenkin Jukka Linna puhemiehenä 
esitti 5 euron korotusta, joka sai kannatusta. Edessä oli äänestys jonka tulos 
oli yksimielinen, myös kaikki hallituksen jäsenet äänestivät omaa ehdotustaan 
vastaan ja tukivat Jukan esitystä. Se oli hieno hetki ja samalla osoitus aktiivien 
leveistä hartioista.

Yhtenä säästötoimenpiteenä hallitus päätti, että jatkossa yhdistyksen julkai-
su toimitetaan kaksi kertaa vuodessa. Näihin julkaisuihin otamme mielellään 
mainoksia vastaan. Yhteys Pekkaan tai Markkuun. Paperisen tiedotteen har-
vetessa oikeiden sähköpostiosoitteiden ja puhelinnumeroiden oikeellisuus tu-
lee entistäkin tärkeämmäksi. Pidä siis omalta osaltasi näistä huolta. Ellet käytä 
sähköpostia lainkaan, ilmoita siitäkin meille (Markulle, Sannalle tai Samille).

Toivon että joka tapauksessa toimintamme jatkuu aktiivisena. Se on selvää että 
entiseen ponssipisteiden aikaan ei ole paluuta. Nyt pelataan niillä pelimerkeillä 
mitä on. Joka tapauksessa kaikki tämä tarkoittaa paluuta ”normaaliin”. Olemme 
olleet yhdistyksenä poikkeuksellinen koko valtakunnassa tuon messuyhteis-
työn vuoksi. Kyllä tunnelin päässä on valoakin näkyvissä; Teatterimatka Tam-
pereelle toteutui. Kevään excursio Zagrebiin hipoo ennätysosallistujamääriä. 
Luvassa on keväällä mielenkiintoinen retki Äänekosken Biotuotetehtaaseen.

Otamme mielellämme vastaan ideoita, vinkkejä. Edelleen on myös muistissa 
viime kesän risteily, missä fiilis oli hyvä. Se välittyi myös Aleksin kirjoituksesta 
(tiedote 3/2018).

Hyvää kesän odotusta meille kaikille! Terveisin Leksa               
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PERINTEISET KOLMEN KAUPUNGIN 
PILKKIKILPAILUT 

TaLVI – KeSuLVI – LaLVI 
LAUANTAINA 9.3.2019 

  

Kolmen kaupungin pilkkikilpailut järjestetään Lahdessa 9.3.2019. Järjestelyistä 
vastaa Lahden LVI-yhdistys.  
 
Kilpailupaikkana toimii Ravintola Lokki, Lahti. Kilpailu tapahtuu viereisellä järvellä 
(Vesijärvi) 
 
Kilpailupäivän aikataulu:  

• Järjestäytyminen klo 08.30-09.00  
• Kilpailuaika klo 09.00-13.00  
• Punnitus, lounas ja palkintojenjako klo 13.00->  

 

Sarjat:  

• Henkilökohtainen  
• Kolmenhengen joukkuekisa  
• Suurimman kalan kisa  
• Perhesarja  

 
Tervetuloa!  
 

Ilmoittautuminen 4.3.2019 mennessä:  

Hannu Aaltonen 

050 5670 596  

hannu.aaltonen@berater.fi 

 

 

Ravintola Lokki 

Jalkarannantie 19 

15900 Lahti 

https://ravintolalokki.fi/ 

 



KeSuLVI 

KeSuLVI KOULUTTAA! 

 

Talotekniikan sallitut materiaalit 
KeSuLVI ry järjestää LVI- ja rakennusalan ammattilaisille suunnatun koulutusiltapäivän, jonka 

aiheena on talotekniikan sallitut materiaalit. 

 
Kohderyhmä:  Kaikki LVI- ja rakennusalan ammattilaiset: suunnittelijat, valvojat, 

työnjohto sekä työntekijät 

Koulutuspaikka:  Jyväskylän Kongressikeskus (Paviljonki), Alvar-Sali (K305), Messukatu 
10, 40100 Jyväskylä 

Ajankohta:  Pe 8.3.2019, kello 12.00 – 16.00 

 

Koulutuksen sisältö: 

- Taloteknisiin tuotteisiin liittyvät hyväksyntämenettelyt, 
testausmenetelmät, määräykset ja standardit 

- Mitä tuotteita rakentamiseen saa myydä ja rakentamisessa käyttää? 
- Kuka valitsee tuotteet ja vastaa valinnoista sekä valvoo valintoja? 
- Mitkä ovat edellytykset tuotteiden vaihtamiselle 

rakennuskohteessa? 

Luennoitsijoina toimivat: 

Juhani Hyvärinen, johtaja, Teknologia, Talotekninen teollisuus ja kauppa 
(Talteka) ry 

Tuomas Veijalainen, tuotepäällikkö, Lindab Group 

Marko Polvi, tuotepäällikkö, Geberit Oy  

  

Kurssimaksu: 65 €/hlö, ilmoittautuneille lähetetään lasku kurssin jälkeen. 
Osallistumismaksu sisältää pullakahvit ja oikeuttaa vapaapääsyyn 
samaan aikaan järjestettäville Rakennusmessuille sekä illalla 
järjestettävään kutsuvierasiltaan (avec). 

Ilmoittautumiset sähköpostilla: perttu.peltola@gmail.com 

Tervetuloa! 

KeSuLVI ry:n koulutustoimikunta 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jyväskylän Rakennusmessut 8.-10.3.2019 Jyväskylän Paviljongissa 
 
Uudistuneilla Jyväskylän Rakennusmessuilla tavoitatte kerralla alan parhaat näytteilleasettajat 
rakentamisen, remontoinnin, korjausrakentamisen ja sisustamisen alalta! Tapahtuman teemat 
näkyvät nyt selkeästi omina alueinaan hallissa ja helpottavat löytämään kiinnostavimmat osastot. 
 
Messuilla on myös runsaasti mielenkiintoista ohjelmaa, mm.: 
 Tarmo Pipatin johtama paneelikeskustelu aiheesta Puurakentaminen vs. 

betonirakentaminen  
 ABB-free@home osana tulevaisuuden kotia jo nyt 
 Kiinteistöjen lämmitys- ja käyttövesiputkistojen ongelmat - ongelman havaitseminen ja 

ratkaisuvaihtoehdot 
 Täydennysrakentamalla tulevaisuuden asumista Jyväskylään 
 Ilmalämmityksen ja ilmanvaihdon saneerauksella energiansäästöä 
 Rauhaisa koti - aistiesteetön sisustaminen 
 Messuisäntänä ja -emäntänä Timo Lievemaa ja Hanna Sumari 

 
Aukioloajat: 
 Pe 8.3. Klo 10-17 
 La 9.3. Klo 10-17 
 Su 10.3. Klo 10-16 

 
Lippujen hinnat: 
 1 päivän lippu 15 € 
 2-3 päivän lippu 16 € 
 1 päivän ryhmälippu (väh. 10 hlö) 10 €/hlö 
 1 päivän lippu opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet, työttömät 8 € 
 alle 16-vuotiaat veloituksetta vanhempien seurassa 

 
TERVETULOA! 

 
 

Suunnitelkaa messukäyntinne etukäteen. 
Näytteilleasettajat ja ohjelma löytyvät osoitteesta  

www.jklrakennusmessut.fi.  



Aurinkoisena helmikuun lauantaina alkoi KeSuLVI:n perinteinen teatteri-
matka Tampereelle.
 Tampere on viime vuosina muodostunut yhdistyksen teatterimatkojen 

kohteeksi ja hyvä niin,Tampereella teatteri osataan Ajankohta oli vaihtu-
nut myöhäisestä syksystä aikaiseen kevääseen. Matka sopi tähän kohtaan 
vuotta oikein hyvin.  
Tilausajolaiturissa bussista löytyi paljon vanhoja tuttuja teatterin ystäviä ja 
ilahduttavasti myös uusia tulokkaita.  
Viimeiset matkalaiset poimittiin Muuramesta, jossa pidettiin sitten vähän 
pidempi tekninen pit stop. Matka kuitenkin jatkui hyvissä ajoin ja Tampe-
reelle saavuttiin ajoissa.  Matkanjohtaja oli mahdolliset yllätykset huomioi-
nut, aikaa oli varattu hyvin.
Maittavan aterian nautimme Trattoria Tammerin puistossa. Ruoka oli hyvää  

ja ravintola on viihtyisä.
Vielä jäi aikaa ja mahdollisuus käydä pienellä kävelyllä tai kuten muutamat, 
tutustumassa Vapriikin panimoravintolan tuotteisiin..
Näytelma esitettiin yläkerran juhlasalissa. Salissa on normaalien katsomo-
paikkojen lisäksi myös pöytäpaikkoja. Niissä voi mukavasti nauttia erilaisia 
juomia, myös esityksen aikana. Tunnelmaltaan vapaampi teatterimiljöö oli 
viihtyisä.  
Näytelmänä oli palkittu Otto vai pano. Barcelonassa 2013 ensiesityksensä 
saanut El Crédit Näytelmän kirjoittaja on vuonna 1964 syntynyt katalonialai-
nen käsikirjoittaja, näytelmäkirjailija ja kääntäjä Jordi Galceron. Näytelmäs-
sä oli sopivasti vauhtia ja yllätyksiä. Ilkka Koivula ja Kake Aunesneva vetävät 
roolin hyvällä energialla. Näyttelijät suoriutuvat kiitettävällä sujuvuudella 
espanjalaisesta puhetulvasta. 

Espanjalaisen Jordi Galce-
ranin näytelmä pikkunok-
kela ja erittäin puhelias 
kahden miesnäyttelijän 
vuoropuhelu. Persaukinen 
asiakas kiristää pankinjoh-
tajalta myönteistä lainapää-
töstä keinolla millä hyvänsä, 
lopulta uhkaamalla vietellä 
hänen vaimonsa.
Tilanteet vaihtelevat tiu-
kassa lainaneuvottelussa. 
Lopulta näytelmä päättyy 
tietysti pieneen yllätykseen. 
Kuka saakaan lopulta kau-
niin vaimon?
Paluumatkalle päästiin no-
peasti, bussi oli järjestetty 
aivan teatterin portin pie-
leen.
Mukavaa yhdessäoloa ja hy-
vää seuraa, piristävä hetki 
alkavaan kevääseen.
Iso kiitos järjestäjille.  
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KeSuLVI Toimintasuunnitelma v. 2019

Sami Grav 13.12.2017

KeSuLVI
Toimintasuunnitelma v. 2019

Kuukausi Tapahtuma Pvm Paikka

Hallituksen kokous  
Teatteri La 16.2 2019 Tampere

Hallituksen kokous Alba, kabinetti
Tiedote no 1 / 2019
Pilkki 3-ottelu 9.3 2019 LaLVI Lahti, Vesijärvi klo 8.30

Jyväskylän rakennusmessut 8-10.3 2019 Paviljonki
KeSuLVI:n koulutustilaisuus 8.3 2019 Paviljonki www.kesulvi.fi
Hallituksen kokous Ti 19.3 2019 Alba, kabinetti klo 11.30
Kevätkokous Ti 26.3 2019 Alba, kabinetti klo 18.00
Kuukausitapahtuma

Hallituksen kokous Alba, kabinetti
Exkursio 12-15.4 2019 Kroatia, Zagreb Messut
Hallitusten haasteottelu 19.5 2019 KuLVI Siilinjärvi klo 11.00
Tiedote no 2 / 2019
Hallituksen kokous
Kuukausitapahtuma 14.5 2019 Äkoski Biotuotetehdas KLO 12.00-17.00 max. 30 hlö
Hallituksen kokous

Kesäkuu

Heinäkuu

Tiedote no 3 / 2019

Hallituksen kokous
Kuukausitapahtuma

Syyskuu

Väiskin sauna ja onkikilpailut 3.9 2019 Kiviniemen sauna Onkiminen klo 17, sauna 18

Hallituksen kokous Alba, kabinetti

Hallituksen kokous Alba, kabinetti

Tiedote no 4 / 2019

Hallituksen kokous 26.11 2019 Alba, kabinetti klo 16.30
Syyskokous 26.11 2019 Alba, kabinetti klo 18.00

Pikkujoulut 5.12 2019

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 2019
Puheenjohtaja  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 

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 

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
   
   

Perinteitä ja pikkujouluja 

Keski-Suomen LVI- yhdistyksen pikkujouluja juhlittiin perinteisenä ajankohtana, 
itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2018 Juhlatalo Majakoskella. KeSuLVIn siirtyminen 
digiaikaan teki ensiksi järjestäjille pienet tepposet, sillä tieto aivan kaikkien nettisivujen 
kautta ilmoittautuneiden osallistumisesta ei ollut päätynyt perille saakka. Tästä 
kuitenkin selvittiin kunnialla ja ruokaa sekä juomaa riitti kaikille. Ohjelman ja illan 
kulku noudatti hyviksi todettuja, vanhoja perinteitä höystettynä tietenkin modernilla 
twistillä. Vähäisen ilmoittautumismäärän vuoksi varsinaista esiintyjää ei tämän vuoden 
pikkujouluissa ollut, mutta tanssimusiikki soi Spotifyn kautta ja hurjimmat intoutuivat 
myös tanssin pyörteisiin parketille. Leikkien lisäksi tietokilpailu haastoi osallistujien 
mieliä tänä vuonna erityisen vaikeilla kysymyksillä, mutta hyvällä tiimityöllä oikeat 
vastaukset selvitettiin. Markku Anttolainen piti juhlaväelle hyvän katsauksen 
yhdistyksen talouden ja toiminnan nykytilaan sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Tämän 
kaltaisten, yhdistyksen perinteisiin kuuluvien tapahtumien järjestäminen on jatkossakin 
tärkeää ja olisi hienoa nähdä kaikissa tapahtumissa hieman suurempikin 
prosenttiosuus yhdistyksen jäsenistöstä.  



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 ! 


