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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 

 

  
 
 
 
 

PÄÄKIRJOITUS

Kaamos on selätetty ja auringosta saamme nauttia lähes päivittäin. 
Harvoin on kesän tuntu ollut näin lähellä helmikuussa. Vääjäämättä 
ilmastonmuutos etenee. Tosi pääosin se on luonnon normaalia kier-

tokulkua. En silti tunnustaudu ilmastoskeptikoksi. Ympäristöä olemme teol-
lisella ajalla, viimeisen kahden sadan vuoden ajan, surutta sotkeneet. Jäljet 
ovat kauhistuttavia. 
Vaikka tiedämme että Suomi ei lukeudu absoluuttisiin suurimpiin sotkijoihin, 
silti jotain täytyy tehdä. Henkilökohtaisesti kannatan kovia päästötavoittei-
ta ja muita rajuja toimenpiteitä esimerkiksi muovin käytön rajoittamiseksi. 
Turpeen käytön tukeminen polttoaineeksi on ollut järjetöntä aina. Meillä 
Suomessa on kokemusta ja osaamista selvitä tilanteesta kuin tilantees-
ta. Ollessamme edelläkävijöitä esimerkiksi muovin korvaamisessa muilla 
raaka-aineilla (puu) tulemme olemaan voittajia kansainvälisessä kilpailus-
sa. Autoilussa hyviä ratkaisuja ovat kaasu- ja hybridi-autot hyvän julkisen 
liikenteen rinnalla. Helpoin tapa puhtaampaan lämmitykseen on lämpö-
pumpputekniikan suosiminen. Valtakunnan tasolla tuulivoimaa tulee lisätä.  
Ydinvoiman uusi tuleminen odottaa pienvoimaloiden kehittymistä. 
Myös henkilökohtaisella tasolla voi toimia. Esimerkkinä meidän Tarja har-
rastaa kirpputoreilua. Tarja myy ja ostaa. Hänellä tuntuu homma olevan 
balanssissa vie kaksi koria myytävää ja tuo samat korit täytenä takaisin, 
kamat vain ovat vaihtuneet. Itse harrastan kierrätystä Tori.fi:n kautta. Ostan 
ja myyn. Tähän mennessä kaikki mitä olen siellä myynyt, on mennyt kau-
paksi. Hinta voi olla pienikin. Vältän kuitenkin omat rahtikulut, kaatopaikka-
maksut ja mikä parasta tuote saa jatkoelämän. Yleensä sekä myyjä, että 
ostaja saavat hyvän mielen. Myös kaikki muu kierrätys on kannatettavaa, 
parjaamani muovikin voi kiertää jopa viisi kertaa eri muodossa.
Alkuvuosi on yhdistyksellä lähtenyt kohtuullisen mukavasti liikkeelle. Teat-
teritapahtuma on tätä lukiessa toteutunut. Messujen koulutus sujuu enti-
seen malliin. Messujen kanssa on tehty saman sisältöinen sopimus, kuin 
viime vuonna. Kolmen yhdistyksen pilkkikilpailut ovat vielä vaiheessa. 
Tampere ehdotti kisapäiväksi meidän teatteripäivää, mihin emme voineet 
suostua. Myös Lahti oli maaliskuun kannalla. Odotellaan jääkö tämä vuosi 
välistä vai pilkitäänkö veneestä. Kevään excursio Dusseldorfiin toteutuu. 
Meitä lähtijöitä on 24. Ensi vuonna järjestettävän 60-v juhlamme valmistelut 
ovat meneillään, juhlapaikaksi on valittu Scandic Laajavuori.
Tämän tiedotteen julkaisun kanssa meillä on suuria ongelmia. Lähtökoh-
taisesti on budjetoitu niin, että lehti kustantaa itsensä mainoksilla ja jopa 

tuottaa voittoa. Maailma on kuitenkin muuttunut ja mainoksien saanti on 
vaikeutunut. Pyydänkin jäsenistöltä apua mainoshankintaan, olkaa yhtey-
dessä Markku Anttolaiseen jos teillä on mahdollisuus järjestää mainos/
mainoksia tiedotteeseemme. Vaihtoehto on digitalisointi, eli siirrytään jä-
senkirjeisiin sähköpostimuodossa. Tämä on niin iso asia että se käsitellään 
kevään yleiskokouksessa.
SuLVI:n uusi toiminnanjohtaja on Samuli Könkö, entinen koulutuspäällik-
kö. SuLVI viettää 90-vuotisjuhlaansa Helsingissä Vanhalla Ylioppilastalolla 
5.6.2020, sinne ovat tervetulleita kaikki jäsenet. Jos haluat osallistua juh-
liin, ilmoita siitä minulle. 
 
      puheenjohtaja Leo Tolvanen
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KeSuLvi teatteri 15.2.2020

Yhdistyksemme talven teatterireissu oli tällä kertaa mukavan ly-
hyen matkan päässä, sillä kohteena oli ensi-iltanäytös Jyväskylän 
teatterissa näytelmään ‚Tavat ja toiveet – Jane Austenin matkassa‘. 

Kyseessä oli myös Suomen kantaesitys Jane Austenin kesken jääneestä 
teoksesta ‚”The Watsons”, jonka Laura Wade on uudelleen kirjoittanut.

Tarinan päähenkilö on nuori nainen, Emma Watson, joka nuoren 
ihmisen tapaan painiskelee rakkauden ja raha-asioiden parissa. 
Rakkaudessa puntaroitavina ovat muun muassa varakkaan 
aatelissuvun vesa, nuoria upseereita, hieman huikenteleva hurmuri ja 
kylän pappikin saa Emman romanttiset haaveet lentoon. 
Kaikkiin näihin vaihtoehtoihin liittyy myös taloudellinen puolensa: 
nuori aatelismies on toki varakas, mutta persoonaltaan ja tavoiltaan 
ehkä alkuun hieman töksähtelevä, pappi taasen on empattisempi, 
mutta huomattavasti vaatimattomampi varallisuudeltaan. 
Nuoret upseerit ovat toki valloittavan komeita, kuten hurmurikin, 

mutta eivät ehkä vielä nuorella iällään parasta aviomiesainesta?
Tarinan loppupuolella, Austinin kesken jääneen teoksen johdosta, 
näytelmän hahmot ottavat vallan näytelmäkirjailija Laurasta. 
Kirjailija Laura puntaroi mielessään, mitä Austinilta kesken jääneille 
hahmoille tapahtuu ja tähän pohdintaan hahmot tuovat selkeästi 
omat ajatuksensa mukaan. Mitä sitten loppujen lopuksi tapahtuu, 
näytelmän nähneet tietävät, ja muita kehotan käymään itse 
katsomassa kaupunginteatterissa!
Kuvassa näytelmän hahmoja, etualalla näytelmäkirjailija Laura 
farkuissaan ja Emma Watson nätissä puvussaan.

Näytöksen jälkeen oli varattu mahdollisuus omakustanteiseen 
iltapalaan ravintola Jalossa, johon pieni, mutta edustava joukko sitten 
kokoontuikin (valokuvaaja Sami puuttuu kuvasta):
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Tulevaisuudentutkimuksen hyödyntäminen osana 
LVIA-alan yritysten strategiatyötä

Tulevaisuudentutkimus eli futurologia ei liene ainakaan ihan kaikille LVIA- 
alalla toimiville täysin tuttu tieteenala. Tässä artikkelissa pyrin lyhyesti va-
lottamaan mistä tulevaisuuden tutkimisessa on kyse, sekä antamaan näkö-
kulmaa, minkälaisia tulevaisuuden tutkimusmenetelmiä voitaisiin hyödyntää 
esim. pienten tai keskisuurien LVIA- alan urakointiliikkeiden strategiatyössä. 
Suurissa yrityksissä futurologiaa hyödynnetäänkin nykyisin strategiatyön yh-
teydessä, mutta uskallan väittää että PK- sektorilla tätä tieteenalaa ei juuri 
hyödynnetä päätöksenteon ja strategiatyön tukena.
Tulevaisuudentutkimus on eri tieteenaloja yhdistävä, eli ns. poikkitieteellinen 
tiedonala, jonka päätehtävä on kartoittaa jonkin ilmiön mahdollisia, todennä-
köisiä ja toivottavia tulevaisuuksia. Tulevaisuudentutkimuksen perusoletta-
muksen mukaan tulevaisuus ei ole ainakaan kokonaan deterministinen eli 
ennalta määrätty, vaan tulevaisuus on avoin ja siihen voidaan vaikuttaa. 
Tulevaisuudentutkimus ei pyrikään ennustamaan yhtä ainoaa tulevaisuutta, 
vaan kartoittamaan mahdollisia vaihtoehtoisia tulevaisuustiloja eli skenaa-
rioita. Tässä prosessissa tulevaisuudentutkijat käyttävät hyväkseen erilai-
sia työkaluja kuten esimerkiksi aikasarja-analyyseja, skenaariotyöskentelyä 
sekä erilaisia simulointityökaluja. Näin aikaan saatuja tuloksia kutsutaan 
tulevaisuustiedoksi. Suomessa tulevaisuudentutkimusta yhteiskunnan nä-
kökulmasta tekee esimerkiksi Sitra, jonka tutkimuksiin, megatrendikorttei-
hin sekä analyyseihin kannattaa tutustua, mikäli kiinnostus aihetta kohtaan 
herää.
Tulevaisuustutkimuksessa analysoidaan esimerkiksi, että miten teknologian 
kehitys vaikuttaa kestävään hyvinvointiin, kuinka teknologia mahdollistaa 
hyvinvointia, sekä mitkä uhkat tai megatrendit voivat uhata sitä. Mikä on 
tekoälyn, digitalisaation, biotekniikan ja nanomateriaalien osuus jossain tie-
tyssä viitekehyksessä jne. Lisäksi voidaan hakea vastauksia muun muassa 
siihen, miten yhteiskunta voisi ohjata teknologian kehitystä oikeaan suun-
taan, vai voiko sitä ohjata ollenkaan. Toki tulevaisuustutkimuksen aiheet 
voivat olla näiden isojen kysymysten lisäksi paljon konkreettisempia, kuten 
esimerkiksi miten poliittiset, ekonomiset, sosiaaliset, teknologiset ja ekolo-
giset muutosvoimat vaikuttavat LVIA- alan yrityksen toimintaan Keski- Suo-
men alueella seuraavan 20 vuoden aikana? Tällaista menetelmää kutsutaan 
PESTE- analyysiksi. 
PESTE- analyysin avulla kartoitetaan organisaation toimintaympäristössä 
tapahtuvia muutoksia eri näkökulmista ja laajalla perspektiivillä. PESTE-ana-

lyysissä tarkastellaan toimintaympäristöä, jossa toimivat näkökulmina ovat 
poliittinen (P), ekonominen (E), sosiaalinen (S), teknologinen (T) ja ekologi-
nen (E) tila ja tulevaisuus. Esimerkkinä vaikkapa poliittisesta näkökulmasta 
voidaan tarkastella miten lainsäädännön aiheuttamat rajoitukset, verotuksen 
ohjaus, erilaiset tuet (mm. energiaremontteihin) sekä kansainväliset sopi-
mukset tulevat vaikuttamaan LVIA- alan liiketoimintaan Keski- Suomessa 
halutulla aikajänteellä. PESTE-analyysi on toimiva työkalu esimerkiksi uu-
den liiketoiminnan kartoittamisessa. Kartoituksen myötä saattaa löytää sel-
laisia liiketoiminnan muotoja, mille ei vielä ole markkinoilla tarjontaa ja ky-
syntäkin on vasta syntymässä. 

             Perttu Peltola

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 ! 
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KeSuLvi - The Pikkujoulut 5.12.2019

Jälleen kerran, kuten jo perinteenä on ollut, kokoontui yhdistyksestämme edus-
tava ja mukavan kokoinen joukko juhlistamaan pikkujoulua joulukuun 5. päivä. 
Juhlapaikaksi oli valikoitunut perinnekylä Tupaswilla Laukaassa.

Alkuun saimme kuulla isäntien tarinaa kylän synnystä. Tupaswillan tarina sai 
alkunsa, kun Erkki Kauppinen sai idean ostaa palan umpimetsää lampineen 
Kuusasta Laukaasta. Palstalle on vuosien myötä siirretty hirsirakennuksia ja 
siellä tarjotaan monenlaisia elämyksiä yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille.  
Puheenjohtaja toivotti juhlijat tervetulleiksi ja myöhemmin saimme myös ar-
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myötä siirretty hirsirakennuksia ja siellä tarjotaan monenlaisia elämyksiä yrityksille, yhdistyksille ja 

yksityisille. 

Puheenjohtaja toivotti juhlijat tervetulleiksi ja myöhemmin saimme myös arvuutella vastauksia 
Leksan järjestämässä perinteisessä pikkujoulun tietovisassa. Vastausten keksimistä lienee 
helpottanut kinkun kyytipoikana nautit virvoittavat juomat...ja cafe exellence! 

KeSuLvi - The Pikkujoulut 5.12.2019 

Jälleen kerran, kuten jo perinteenä on ollut, kokoontui yhdistyksestämme edustava ja mukavan 
kokoinen joukko juhlistamaan pikkujoulua joulukuun 5. päivä. Juhlapaikaksi oli valikoitunut 
perinnekylä Tupaswilla Laukaassa. 

Alkuun saimme kuulla isäntien tarinaa kylän synnystä. Tupaswillan tarina sai alkunsa, kun Erkki 
Kauppinen sai idean ostaa palan umpimetsää lampineen Kuusasta Laukaasta. Palstalle on vuosien 
myötä siirretty hirsirakennuksia ja siellä tarjotaan monenlaisia elämyksiä yrityksille, yhdistyksille ja 

yksityisille. 

Puheenjohtaja toivotti juhlijat tervetulleiksi ja myöhemmin saimme myös arvuutella vastauksia 
Leksan järjestämässä perinteisessä pikkujoulun tietovisassa. Vastausten keksimistä lienee 
helpottanut kinkun kyytipoikana nautit virvoittavat juomat...ja cafe exellence! 

Alun esittelyn jälkeen pääsimmekin 
heti pääasiaan, eli kinkun maisteluun. 
Se oli mureaa ja hyvää ja sitä oli riit-
tävästi.

Ruokapöytä oli pitkä ja siihen mahtui 
monenlaista herkkua.

vuutella vastauksia Leksan järjestämässä perinteisessä pikkujoulun tietovi-
sassa. Vastausten keksimistä lienee helpottanut kinkun kyytipoikana nautit 
virvoittavat juomat...ja cafe exellence!

Alun esittelyn jälkeen pääsimmekin heti pääasiaan, eli kinkun maisteluun. Se oli mureaa ja hyvää ja 
sitä oli riittävästi. 

Ruokapöytä oli pitkä ja siihen mahtui monenlaista herkkua. 
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Pöydät oli koristeltu nätin jouluiseen 
tapaan. Toisin kuin ruotsalaisilla on 
tapana, meidän pikkujouluissa olkipukkia 
ei poltettu! Pukki sen sijaan sai rauhassa 
ihastella kynttilän loistetta. 

Myös joulupukki oli saanut vihiä, että joukko 
kilttejä, ei ehkä kuitenkaan enää lapsosia, oli 

kokoontunut juhlistamaan pikkujoulua. Tällaista 
tilaisutta ei joulupukki tietenkää voinut sivuuttaa 
ja pukin saapuminen olikin iloinen yllätys ja sai 
hymyn juhlijoiden kasvoille. Joku tosin mainitsi, 
että pukki oli kovasti Hytösen oloinen, yhtä kiltti 
ja lupsakka, mutta oliko se vain hauska 
yhteensattuma? 

Sana näin hauskasta juhlasta leviää nopeasti ja kauas, ja sitä 
myöten paikalle ilmaantui myös viehkeä, tosin nuoruuden 
parhaat vuodet jo ohittanut neitokainenkin, joka auliisti esitteli 
varusteitaan. 

Pöydät oli koristeltu nätin jouluiseen tapaan. Toisin kuin ruotsalaisilla on tapa-
na, meidän pikkujouluissa olkipukkia ei poltettu! 

Pukki sen sijaan sai rauhassa ihastella kynt-
tilän loistetta.

Myös joulupukki oli saanut vihiä, että joukko 
kilttejä, ei ehkä kuitenkaan enää lapsosia, oli 
kokoontunut juhlistamaan pikkujoulua. Täl-
laista tilaisutta ei joulupukki tietenkää voinut 
sivuuttaa ja pukin saapuminen olikin iloinen 
yllätys ja sai hymyn juhlijoiden kasvoille. Joku 
tosin mainitsi, että pukki oli kovasti Hytösen 
oloinen, yhtä kiltti ja lupsakka, mutta oliko se 
vain hauska yhteensattuma?

Alun esittelyn jälkeen pääsimmekin heti pääasiaan, eli kinkun maisteluun. Se oli mureaa ja hyvää ja 
sitä oli riittävästi. 

Ruokapöytä oli pitkä ja siihen mahtui monenlaista herkkua. 
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tapana, meidän pikkujouluissa olkipukkia 
ei poltettu! Pukki sen sijaan sai rauhassa 
ihastella kynttilän loistetta. 

Myös joulupukki oli saanut vihiä, että joukko 
kilttejä, ei ehkä kuitenkaan enää lapsosia, oli 

kokoontunut juhlistamaan pikkujoulua. Tällaista 
tilaisutta ei joulupukki tietenkää voinut sivuuttaa 
ja pukin saapuminen olikin iloinen yllätys ja sai 
hymyn juhlijoiden kasvoille. Joku tosin mainitsi, 
että pukki oli kovasti Hytösen oloinen, yhtä kiltti 
ja lupsakka, mutta oliko se vain hauska 
yhteensattuma? 

Sana näin hauskasta juhlasta leviää nopeasti ja kauas, ja sitä 
myöten paikalle ilmaantui myös viehkeä, tosin nuoruuden 
parhaat vuodet jo ohittanut neitokainenkin, joka auliisti esitteli 
varusteitaan. 

Sana näin hauskasta juhlas-
ta leviää nopeasti ja kauas, 
ja sitä myöten paikalle il-
maantui myös viehkeä, tosin 
nuoruuden parhaat vuodet 
jo ohittanut neitokainenkin, 
joka auliisti esitteli varustei-
taan.
Tämä mysteeriksi jäänyt 
neiti-ihminen osoitti suurta 
kiinnostusta puheenjohtaja 
Leksaa kohtaan. Se on toki 
ymmärrettävää, sillä kome-
at, menestyneet ja vaikutus-
valtaiset insinöörismiehet 
herättävät suurta kiinnostus-
ta naisväen keskuudessa!

Tämä mysteeriksi jäänyt neiti-ihminen osoitti suurta 
kiinnostusta puheenjohtaja Leksaa kohtaan. Se on toki 
ymmärrettävää, sillä komeat, menestyneet ja vaikutusvaltaiset 
insinöörismiehet herättävät suurta kiinnostusta naisväen 
keskuudessa! 

Ohjelmaan kuului perinteiseen tapaan myös 
arpajaiset, jossa onni suosi tasapuolisesti arvan 
ostaneita. 

Ohjelmaan kuului perintei-
seen tapaan myös arpajai-
set, jossa onni suosi tasa-
puolisesti arvan ostaneita.

Ilta huipentui tans-
seihin ja laaduk-
kaan orkesterin 
musisointiin. Tans-
silattialla oli muka-
vasti pientä tungos-
ta. 

Tämä mysteeriksi jäänyt neiti-ihminen osoitti suurta 
kiinnostusta puheenjohtaja Leksaa kohtaan. Se on toki 
ymmärrettävää, sillä komeat, menestyneet ja vaikutusvaltaiset 
insinöörismiehet herättävät suurta kiinnostusta naisväen 
keskuudessa! 

Ohjelmaan kuului perinteiseen tapaan myös 
arpajaiset, jossa onni suosi tasapuolisesti arvan 
ostaneita. 

Kaikki hyvä, kuten myös KeSuLvi´n pikkujoulut päättyvät aikanaan, ja bussi 
suuntasi kulkunsa kotia eli Jyväskylää ja Muurametta kohti puolen yön aikoihin.
Itsenäisyyspäivänä oli sitten hyvää aikaa toipua pikkujoulusta ja katsoa vaikka-
pa hieman vaatimattomampia juhlia Helsingistä...
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KeSuLVI Toimintasuunnitelma v. 2020

Sami Grav 13.12.2017

KeSuLVI
Toimintasuunnitelma v. 2020

Kuukausi Tapahtuma Pvm Paikka

Hallituksen kokous  
Teatteri La 15.2 2020 Jyväskylä KLO 19.00 20€ / henkilö, avec

tavat ja toiveet, ensi-ilta

Hallituksen kokous Alba, kabinetti
Tiedote no 1 / 2020
Pilkki 3-ottelu Tampere

Jyväskylän rakennusmessut 6-8.3 2020 Paviljonki
KeSuLVI:n koulutustilaisuus Pe 6.3 2020 Paviljonki www.kesulvi.fi
Hallituksen kokous 24.3 2020 Alba, kabinetti klo 17.00
Kevätkokous 24.3 2020 Alba, kabinetti klo 18.00
Kuukausitapahtuma

Hallituksen kokous Alba, kabinetti
Exkursio 23-27.4 2020 Saksa, Dusseldorf Tehdasvierailu Thermokon
Hallitusten haasteottelu PokaLVI
Mahdollinen paikallinen exk. Jyväskylä
Hallituksen kokous
Kuukausitapahtuma
Hallituksen kokous

Kesäkuu

Heinäkuu

Hallituksen kokous Alba
Kuukausitapahtuma

Syyskuu

Väiskin sauna ja onkikilpailut 1.9 2020 Kiviniemen sauna Onkiminen klo 17, sauna 18
Tiedote 2 / 2020

Hallituksen kokous Alba, kabinetti
Mahdollinen paikallinen exk. Jyväskylä
Hallituksen kokous Alba, kabinetti

Hallituksen kokous 24.11 2020 Alba, kabinetti klo 17.00
Syyskokous 24.11 2020 Alba, kabinetti klo 18.00

Pikkujoulut 5.12.2020

Hallituksen kokous

Joulukuu

Huhtikuu

Toukokuu

Elokuu

Huom

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Marraskuu

Lokakuu

KeSulvi:n Hallitus 2020
Puheenjohtaja  Leo Tolvanen
 Neuvonantaja, yli-insinööri
 ESP- konserni
 Mäntyniementie 20 B, 40520 JYVÄSKYLÄ
 puh. +358 400 641 177
 leo.tolvanen@espoy.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, Varapuheenjohtaja / koulutuspäällikkö
 puh. +358 44 977 9877
 perttu.peltola@gmail.com

Tiedotuspäällikkö Pekka Vesterinen
 Opettaja, Talotekniikka
 Sweco Talotekniikka Oy
 Vasarakatu 27 A, 40320 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
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