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PÄÄKIRJOITUS

Olipa hieno kesä. Helteinen kesäkuu. Heinäkuussa satoi sen verran, että 
luonto pysyi vehreänä. Elokuu oli sopivan lämmin meille vanhemmillekin 
ihmisille. Veden lämpötilatkin olivat koko kesän mukavan uintikelpoisia. 

Muuten on ollut erikoinen vuosi, niin elämässä, kuin yhdistystoiminnassa. 
Maaliskuussa se alkoi, kaikki peruuntui; matkat, kokoukset niin meillä, kuin 
muillakin. Koko maailmassa. 
SuLVI:n tapahtumista sen verran, että puheenjohtajapäivät ensin siirrettiin 
keväästä syksyyn, kunnes peruttiin. Liiton 90-v. Juhlat siirrettiin tulevaisuu-
teen, ensi vuoteen, ehkä. Nyt jännätään, toteutuuko syyskokous ja siihen 
liittyvä Rovaniemen yhdistyksen juhlakokous marraskuussa.
Meidän pitää joka tapauksessa jatkaa yhdistyksemme omaa toimintaa niis-
sä puitteissa kuin vaan voimme ohjeet ja järki huomioon ottaen. Kevään 
peruuntumisien paikoksi järjestämämme Päijänne-risteily toteutui, samoin 
Väiskin sauna. Näitä tietenkin helpotti ajankohta; kesä ja molemmissa vielä 
keli suosi.
Syyskokous pidetään ja siellä käsitellään myös keväällä käsittelemättömät 
asiat. Kokoukseen tulijoilta vaaditaan tarkkaa harkintaa, vain täysin tervee-
nä paikalle turvavälit huomioiden.  Yhtenä kokousasiana pohditaan tiedo-
tuksen jatkoa. Yritysten eettiset ym. ohjeistukset ovat ajaneet tämän kaltai-
sissa tiedotteissa mainostamista alas jo pitkään. Viimeinen niitti on tämä 
pandemia. Samaan aikaan paino/postituskustannukset ovat nousseet ja ja-
kelukin on mutkistunut. Saattaa siis olla että pitelet yhdistyksemme viimeis-
tä paperista tiedotetta käsissäsi. Tietysti jos saamme rahoituksen kuntoon, 
niin mielellään näitä rustaamme.  
Pikkujoulut on pitämättä. Toivotaan että voimme ne pitää. Ensi vuonna voi 
jo rokotteetkin olla pelissä, toivottavasti. Syksyllä 2021 meillä on tarkoitus 
juhlia 60-vuotiasta yhdistystämme marraskuun 19 päivän iltana Scandic 
Laajavuoressa. 
Melkoiselta valitukseltahan tämä kirjoitus tuntuu, mutta on syytä muistaa 
että aina ja kaikessa on monet puolet. Eilen totesin Tarjalle, että ennen aina 
reissattiin nyt vaan ressataan. Ero on kuitenkin aika pieni, vai mitä?
 
 
      puheenjohtaja Leo Tolvanen



3

| 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 

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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Das Risteily - eli kuinka KeSuLvi  
koronapöpöt huuhteli
Kun menneet kevät ja kesä olivat olleet tapahtumien osalta monellekin mel-
ko yksitoikkoisia, niin joukolle KeSuLvin jäseniä oli varmasti perjantai 7.8.2020 
merkitty kalenteriin päivänä, jolloin pääsee vihdoin ulos hieman tuulettumaan. 
Tämän toiveen saattoi luontevasti toteuttaa osallistumalla yhdistyksen perin-
teiseen kesäristeilyyn kauniissa Pohjois-Päijänteen maisemissa.

Sinivalkoisin ajatuksin voisi runoilla, että ’satama nyt taakse jäi, on kokka Päi-
jännettä päin!’
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Sää oli parasta, mitä Suomen kesä voi tarjota, kuten viime vuonnakin - aurinko 
paistaa pilvettömältä taivaalta ja tuulessa on juuri sopiva vire. Voisi jopa aja-
tella, että KeSuLvilla taitaapi olla suhteet Pekka Poutaan kokolailla kunnossa!

Tunnelma Päijänne-laivalla oli heti leppoisa, lukuunottamatta yhtä hieman te-
hokkaampaa pienvenettä, joka hieman nostatti ääni- ja vesiaaltoja Jyväsjärvellä. 
Laivamme päästyä Kuokkalan sillan ali, toivotti puheenjohtaja Leksa porukan 
tervetulleeksi niin sanotun ’lyhyen kaavan’ mukaisesti. Siitä matka jatkui pu-
heensorinan ja tölkkien avaamisesta kuuluvien poksahdusten myötä Äijälän-
salmen läpi pohjoiselle Päijänteelle.

Risteilyreitti kulki Vuoritsalon saaren itäpuolta Holstin saarien pohjoispään 
muodostamaan ’kainaloon’. Tähän ankkuroiduimme ja alkoi illan ehkä odote-
tuimmat osuudet, eli saunominen ja ruokailu. Tarjolla oli maistuvaa makkaraa, 
salaatin ja leivän kera. Tällä kertaa makkaroita ei kuitenkaan oltu itse tehty.
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Olipa matkassa mukana kitarakin, 
joten myös laulu alkoi ankkurissa 
raikaamaan. Äänenavaus oli myös 
suoritettu vähintäänkin kiitettäväs-
ti, kenties tarjolla olleiden juomien 
avustuksella? 
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Liekö juomilla ollut osuutta asiaan, 
mutta kaikista epäilyistä huolimatta 
myös Ari sai talviturkkinsa heitettyä 
Päijänteeseen! Eikä tainnut vesi olla 
edes kylmää, kun noin muikeasti hy-
myilyttää?

Aurinkokin antoi meille hyvän yön 
(tai jatkojen) toivotukset mykistävän 
kauniin laskunsa kera. Auringonlas-
kua oli mukava seurata kakusta ja 
kahvi avec’ista nauttien.

Kuvut ravittuna ja saunapuhtaina kap-
teeni nosti ankkurin ja matka jatkui 
Vuoritsalon eteläkärjen kautta takai-
sin kohti kotisatamaa. 

Paluumatkalla saimme arvuutel-
la, missä saaressa sijaitsee Poh-
jois-Päijänteen pisin laituri. Vas-
tauksen tähän kuulemme kenties 
pikkujoulujen tietovisa-osuudessa?
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Väiskin sauna 2020
Syyskuun ensimmäisenä paistoi aurinko ja meitä kokoontui 13 aktiivia viettämään 
hienoa alkusyksyn iltaa Kiviniemen saunalle. Kaihlasen Eki oli jälleen hoitanut sau-
namajurin tehtävät hienosti ja meillä oli perinteiseen tapaan molemmat saunat käy-
tössä. Meitä uimaan uskaltautuneitakin oli suhteellisen paljon. Veden lämpötila oli 
18 C, mikä ei näin syyskuussa heikko lukema ollut. Saunajutustelua hallitsi, kuinkas 
muutenkaan; koronapäivitykset. Oli juuri tullut tietoon Jyväskylän rakennustyömaiden 
tartuntaketjut ja niiden ulkolaista perää olevat tartuttajat -vapaan liikkuvuuden varjo-
puolia tämäkin. Koronatartunnat ovat valitettavasti tavoittaneet myös jäsenistömme.

Perinteiseen rantaongintaan meitä osallistui kuusi heppua. Voiton korjasi Hytskä.  
Seuraavassa tulokset:

1. Markku Hytönen 15 sinttiä
2. Pentti Onkalo 11
3. Leo Tolvanen 8
4. Ahti Kinnunen 4 ja yksi niistä lahna, millä kuitattiin suurin kala
5. Jukka Linna ja Sami Grav, molemmilla yksi kala mieheen
          

kirjasi Leksa
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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 23 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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Sami Grav 13.12.2017

KeSuLVI
Toimintasuunnitelma v. 2021

Kuukausi Tapahtuma Pvm Paikka

Hallituksen kokous  
Teatteri ??                ??

Hallituksen kokous Alba
Tiedote no 1 / 2021
Pilkki 3-ottelu ??

Jyväskylän rakennusmessut 19-21.3 2021 Paviljonki
KeSuLVI:n koulutustilaisuus 19.3 2021 Paviljonki www.kesulvi.fi
Hallituksen kokous 30.3 2021 Alba, kabinetti klo 17.00
Kevätkokous 30.3 2021 Alba, kabinetti klo 18.00
Kuukausitapahtuma

Hallituksen kokous Alba
Exkursio ??                ??
Hallitusten haasteottelu
Mahdollinen paikallinen exk.
Hallituksen kokous
Kuukausitapahtuma
Hallituksen kokous

Kesäkuu

Heinäkuu

Päijänne risteily ??                ??
Hallituksen kokous Alba
Kuukausitapahtuma

Syyskuu

Väiskin sauna ja onkikilpailut 7.9 2021 Kiviniemen sauna Onkiminen klo 17, sauna 18
Tiedote 2 / 2021

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

KeSuLVIn 60v juhla 19.11 2021 Scandic Laajavuori
SuLVIn liittokokous 19.11 2021 Scandic Laajavuori
Hallituksen kokous 30.11 2021 Alba, kabinetti
Syyskokous 30.11 2021 Alba, kabinetti

Pikkujoulut 5.12 2021                ??

Hallituksen kokous

Joulukuu

Huhtikuu

Toukokuu

Elokuu

Huom

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Marraskuu

Lokakuu

KeSuLVI Toimintasuunnitelma v. 2021
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KeSuLVI                                                            
Keski-Suomen LVI-yhdistys                                                                       
 

 

 
 
Keski-Suomen LVI-yhdistys ry:n sääntömääräinen kevät- ja syyskokous 24.11.2020 
klo 18.00 Hotelli Alba. 
 
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 2019 toimintakertomuksen esittäminen   
 

9. Tilinpäätöksen 1.1 - 31.12.2019 ja toiminnantarkastajien lausuntojen esittäminen   
 

10. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen   
 

11. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille 
 

12. Yhdistyksen edustajien valinta Jyväskylän Messut Oy:n yhtiökokouksiin seuraavalle 
tilikaudelle, edustajien valinta Rakennus- ja Talotekniikkamessujen neuvontakeskustyöryhmään  
 

13. Toiminnantarkastajien valinta 
 

14. Edustajien valinta SuLVIn liittokokoukseen 
 

15. Esitys toimintasuunnitelmaksi 2021 
 

16. Yhdistyksen jäsenmaksusta päättäminen 
 
 

17. Esitys talousarvioksi vuodelle 2021 
 

18. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle 
 

19. Tiedotuksen toimitustapa jatkossa 
 

20. Hallituksen tiedotuksia ja jäsenten kysymyksiä 
 

21. Muut asiat 
 

22. Kokouksen päättäminen 
 
 



KeSuLVI ry
PL 417
40101 JYVÄSKYLÄ


