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Porissa puhuttiin
jäsenhankinnasta ja päätettiin
Tärkeitä Asioita.
Liittokokous, tuo väen yhteen kokoava voima, jossa jokainen toivoo, että varsinainen kokous voitaisiin naputella ohi nopeasti ja päästäisiin itse asiaan: eli verkostoitumaan ja juttelemaan muualta tulleiden kollegoiden kanssa. Koko joukko Suomen LVI-liiton jäseniä tapasi toisiaan Porissa
marraskuussa. Liittokokouksesta kohkattiin hyvän aikaa etukäteen ja nyt hetken aikaa säilötään
muistoja, kunnes siirrytään odottamaan vuoden 2017 liittokokousta Kouvolassa.
Liittokokouksen yhteydessä käytiin vilkasta keskustelua jäsenten
määrästä ja jäsenhankinnasta. Marraskuun 2016 alussa Suomen
LVI-liitolla oli jäseniä 4656 ja keski-ikä painottui viidenkymmenen
tietämille. Määrän muutosta selittää osittain jäsenrekisterin siivoaminen, mutta silti on selkeästi nähtävissä, että jäsenhankintaan on
panostettava.

Nuoret ja maahanmuuttajat kaipaavat
konkreettisia etuja
Omassa puheenvuorossani viittasin paitsi valtiotieteiden tohtori
Rolle Alhon PAM:lle ja Rakennusliitolle tekemään väitöskirjaan,
myös Ylen heinäkuussa 2016 julkaisemaan Taloustutkimuksen kyselyyn, jonka mukaan 52 % alle 25-vuotiaista ei kuulu ammattiliittoon. 25 – 34-vuotiaista ammattiliittoon ei kuulunut 42 % vastaajista. SuLVI ei toki ole ammattiliitto, mutta tutkimus tukee omaa
mutua nuorten innokkuudesta liittyä yhdistystoimintaan.
Aiemmin oli toisin. Paremmin, väittävät monet. Oman ammatin,
harrastuksen tai kotikylän yhdistyksen jäsenyys oli lähes itsestäänselvyys. Ihmisillä on tarve kuulua joukkoon, kuten Indira Helsingin
Elisa Vepsäläinen kirjoittaa omassa puheenvuorossaan. Rolle Alho Ensiesiintyminen Porin
puolestaan totesi, että maahanmuuttajilla on hyvin käytännönlähei- liittokokouksessa. Kuva Ilkka Ilomäki
nen suhde ammattiliittoihin. Liittojen jäseniksi liityttiin silloin, kun
sen katsottiin tuovan jonkinlaista konkreettista hyötyä. Sen vuoksi maahanmuuttajat kaipaavat
liitoilta nykyistäkin parempaa tiedottamista siitä, mikä on liittojen rooli Suomessa ja mitä hyötyä
liiton jäsenyydestä on. Samat tarpeet varmasti pätevät kantasuomalaisiinkin ja tästä asiasta meidän on liiton viestinnässä otettava koppi.

Jäsenhankinta onnistuu parhaiten läheltä
Hallituksen jäsenistä Mikko Liljeberg sanoi kuitenkin osuvimmin, kun hän kokouksessa totesi,
että jäsenhankinta on jokaisen jäsenen vastuulla. On todennäköisesti helpompaa, että sinä kerrot liiton jäsenyydestä kahvitauolla työkaverillesi, kuin että liiton toimisto yrittää tavoittaa häntä
mainoksin tai kampanjalla – eli, jos jokainen jäsen hankkii vuoden aikana kolme uutta jäsentä, on
liittomme vahvuus vuoden loppuun mennessä nelinkertainen. Siis lähes kaksikymmentä tuhatta
ihmistä. Verkostoituneena yhdeksi voimaksi, vaikuttamassa liittonsa kautta esimerkiksi ympäristöministeriön lausuntoihin ja omaan työhön.

Kiitos SataLVI!
Porissa oli pirskatin hauskaa. Siitä ehdottomasti esitän julkisen kiitoksen Satakunnan LVI-yhdistykselle ja Esa Malmille. Järjestelyt olivat Yyteriin kuljettamista myöten hoidettu täsmällisesti. Illalla jokainen juhlavieras sai alkupalaksi nahkiaisia, moni ensimmäistä kertaa eläissään. Juhlien
juontamisen hoiti huumorilla ja ammattitaidolla murrekirjailija ja pakinoitsija Elina Wallin. Kuvien myötä toivon, että pääsette kaikki mukaan mukavaan tunnelmaan, joka meillä Porissa oli.

Anne Valkama

Ajankohtaista
n Asta Rakentaja, Tampere, 3. – 5.2.

Mukana TaLVI

n Korjausrakentaminen -messut, Helsinki

7.2. Mukana SuLVI

n Jyväskylän Rakennusmessut 10. – 12.3.

Jyväskylä
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n Sisäilmastoseminaari 15.3. Helsinki
n SuLVIn Suunnittelijapäivä 23.3. Vantaalla.

Ilmoittaudu osoitteessa www.sulvi.fi

n Jäsenyhdistysten puheenjohtajapäivät

24.3. Vantaa

Miten saada uusia jäseniä
jäsenyhdistysten toimintaan?

Jäsenmaksut ja kokouspalkkiot
vuodelle 2017

Mieti ensiksi miksi itse olet liittynyt mukaan yhdistykseen? Syy,
joka on motivoinut sinua, voi suurella todennäköisyydellä motivoida muitakin. Yleisesti ottaen ihmisillä on tarve kuulua joukkoon ja usein moni on liittynyt mukaan niinkin yksinkertaisesta
syystä, että häntä on mukaan pyydetty.
Jos jäsenhankinta on ajankohtaista, kannattaakin tarkastella ensin ketä jäseninä on jo,
miksi he ovat tulleet toimintaan mukaan ja mistä asioista
he ovat kiinnostuneita. Asiaa
voi aivan hyvin suoraan kysyäkin. Joukkoon kuulumisen
lisäksi ihmiset neuvovat toisiaan usein todella mielellään.
Kun tiedätte mahdollisimman
tarkasti, millaisia ja keitä poElisa Vepsäläinen, Indira Helsinki
tentiaaliset jäsenet ovat, voitte
lähteä suunnittelemaan, mistä
heidät tavoittaisi. Heitä voi löytyä omalta työpaikalta, tuttavapiiristä tai paikallistapahtumista. Myös tavoitteiden asettaminen ja
ylös kirjaaminen helpottaa jäsenhankintaa. Voitte esimerkiksi
paikallisyhdistyksessänne sopia, että pyritte seuraavan vuoden
aikana kasvattamaan jäsenmäärää 30 % ja merkitä vuosikelloon,
missä ja milloin aiotte jäseniä pyytää mukaan. Sopikaa yhdessä
merkkipaaluista ja käykää jokaisessa kokouksessa lyhyesti läpi,
miten kunkin jäsenhankinta etenee ja jakakaa positiivisia kokemuksia. Suunnitelkaa etukäteen lyhyt ”hissipuhe” siitä, mitä jäsenyydestä kerrotte, kun kohtaatte potentiaalisen jäsenen.

Porin liittokokouksessa päätettiin vuoden 2017 jäsenmaksuista ja
kokouspalkkioista. Eläkkeellä olevien jäsenten osuuden kasvusta
huolimatta on turvattava järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset. Jäsenmaksukeskustelun yhteydessä korostettiinkin uusien
jäsenten ja uusien yhteistoimintajäsenten hankkimisen tärkeyttä.
Suomen LVI-liitossa liittymismaksuja ei peritä, vaan jäsenmaksu
koostuu liiton osuudesta ja jäsenyhdistyksen osuudesta. Jatkossa
vakinaisia jäseniä ei enää oteta, vaan jos jäsen on maksanut yhtäjaksoisesti jäsenmaksua 35 vuotta ja on täyttänyt 65 vuotta, voi
anoa SuLVIn ja jäsenyhdistyksen hallituksilta jäsenmaksun puolitusta.

Miksi uusien jäsenten mukaan saaminen on
tärkeää?
Jäsenhankintaa ei kannata nähdä vain siitä näkökulmasta, että jäsenet ja jäsenmaksut mahdollistavat yhdistyksen toiminnan. Uusien jäsenten löytäminen kannattaa itsessään nostaa yhdistyksen
toiminnan keskeiseksi tavoitteeksi ja toimintamuodoksi. Miksi?
Koska pitkällä tähtäimellä jäsenet ovat yhdistyksen tärkein resurssi ja uudet ihmiset pitävät toiminnan elävänä.
Uudet ihmiset tuovat myös mukanaan kokonaan uusia verkostoja, joista hyötyvät pitkällä tähtäimellä kaikki. Tietty vapaus suunnitella oman näköistä toimintaa alusta saakka saa usein uusia ihmisiä mukaan. Tietysti kaikki eivät halua itse suunnitella yhdistyksen työtä, joten uusille jäsenille kannattaa miettiä etukäteen
myös valmiita tehtäviä ja mukana olon paikkoja.

Miten saamme konkretisoitua ehkä
abstraktinkin jäsenyyden?
Millainen maailma olisi, jos teitä ei olisi? Tämä kysymys auttaa
teitä hahmottamaan, mitä juuri te teette ja muut eivät. Nämä
asiat ovat niitä syitä, miksi teitä tarvitaan. Faktojen lisäksi kannattaa myös miettiä, minkälaisia asioita ylläpidätte. Yhteenkuuluvuuden tunnetta? Vahvoja verkostoja? Ammattitaitoa ja –ylpeyttä? Mistä kumpuavat ne asiat, jotka jäsenyyden kautta tulevat
mahdollisiksi? Jäsenyyden etuja kannattaakin pukea esimerkkien
muotoon ja kertoa jäsenhankinnan yhteydessä esimerkiksi muiden jäsentenne tarinoita ja miksi he kuuluvat yhdistykseen. n

Elisa Vepsäläinen
Kirjoittaja toimii mm. Vaikutusten arvioinnin ja
varainhankinnan asiantuntijana Indira Helsingissä.

Uudet ihmiset pitävät toiminnan elävänä

Suomen LVI-liiton jäsenmaksut vuodelle 2017
- varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 82 euroa
- opiskelijajäsenen jäsenmaksu 0 euroa
- yhteistoimintajäsenen jäsenmaksu 900 euroa
- perhejäsenmaksu 41 euroa
- vakinaisen jäsenen lehtimaksu 40 euroa
Opiskelijajäsenyys kestää enintään neljä vuotta, mutta jatkoaikaa
voi anoa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen, toimikuntien, liiton
edustusten ja liiton kokousten osanottajille ei makseta kokouspalkkioita eikä päivärahaa. n

Jäsenliitteelle uutta ilmettä
Talotekniikka-lehti muutti vuoden alussa kokoaan ja samassa yhteydessä oli hyvä hetki hieman pöläyttää myös SuLVIn jäsenliitteen
ilmettä. Markkinointi Eero Nurmikko Oy on taittanut liitettämme
jo pitkään ja oli tosi kiva saada istua samaan pöytään pitkän linjan
ammattilaisen kanssa ja pallotella ideoita siitä, miltä jäsenliite voisi näyttää.
Ei ollut helppoa luopua ”vihreistä sivuista”. Yritin selvittää sivujen
värin alkuperää useammaltakin henkilöltä, mutta arvoitukseksi jäi.
Yksi mahdollinen syy oli, että sivut olivat helpommin löydettävissä Talotekniikka-lehden välistä värityksensä avulla. Mutta miten
vihreä väri liittyi SuLVIin, jonka logon värit ovat valkoinen ja Suomen lipun sininen? Sitä en tiedä. Sivujen väriksi vaihtui enemmän
SuLVIn logoa mukailevat värit, mutta löydettävyydestä pidettiin
kiinni. Jatkossa jäsenliitteen silmäileekin sitten nopeasti sinisen
reunan myötä.
Jäsenliitteen sisällöstä keskustelin Talotekniikka-lehden päätoimittajan Heikki Heikkosen kanssa. Sovimme, että jatkossa jäsenliitteissä on aina jokin kantava teema, josta on pari-kolme juttua liiton
omien tärkeiden tiedotteiden ohessa. Minulla on muutama ässä
hihassa, mutta otan mielelläni vastaan ideoita ja toiveita, mistä aiheista haluaisitte lukea!

Anna palautetta

Miltä jäsenliitteen uusi ilme näyttää? Mikä oli tämän liitteen paras juttu?
Lähetä Annelle risuja ja ruusuja anne.valkama@sulvi.fi

Huomio!
Alkuvuosi on aina toimistolle ruuhka-aikaa, joten pyydämme
kaikki jäsen- ja laskutusasioihin liittyvät yhteydenotot sähköpostitse: sulvi@sulvi.fi
Vastaamme niin pian kuin vain mahdollista. Vaihdamme uuteen jäsenrekisteriin, joten nyt on erittäin hyvä hetki päivittää
omat yhteystiedot ajan tasalle osoitteessa www.sulvi.fi -> jäsenille -> jäsentietojen muutoslomake. n
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Uudet säännöt
Suomen LVI-liitolle
Yhdistystoiminta on sen jäsenten yhteistä toimintaa yhteisen
aatteen tai edun hyväksi. Toimintaa määrittelee ylinnä yhdistyslaki, joka määrittelee mitä asioita yhdistyksen säännöissä täytyy
vähintään olla. Yleisesti voidaan sanoa, että säännöt on tarkoitettu turvaamaan yhdistyksen jäsenten oikeuksia. Porin liittokokouksessa hyväksyttiin Suomen LVI-liitolle uudet säännöt.
Miksi sääntömuutos tehtiin, Yrjö Määttänen?

–Liiton edellisestä sääntömuutoksesta on lähes 30 vuotta. Sen
jälkeen on yhdistyslakia uudistettu parikin kertaa ja tietotekniikan mukaan tulo antaa mahdollisuuksia uusiin toimintatapoihin. Lisäksi yhdistysten mallisäännöt ja liiton säännöt jättivät
tilaa erilaisille tulkinnoille esimerkiksi vakinaisen jäsenen asemasta ja maksuista. Myös eläkkeellä olevien osuuden kasvusta huolimatta on turvattava järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset.
Miten sääntömuutos vaikuttaa jäsenten elämään?

–Jäsenten normaaliin elämään ei ole merkittävää vaikutusta. Jäsenlehti ei ole sääntöjen mukainen etu ja siitä luopuminen alentaa esimerkiksi eläkeläisen tai puolison jäsenmaksua. Uusia vakinaisia jäseniä ei enää tule, mutta vähintään 35 vuotta jäsenmaksunsa maksaneet ja 65
vuotta täyttäneet voivat saada jäsenmaksunsa puolitettua.

Mitä uudet säännöt tarkoittavat vakinaisille jäsenille?

–Maksut eivät tämän takia nouse, eivät jatkossa kylläkään kokonaan
poistukaan keneltäkään. On katsottu, että puolittuva maksu ei enää
ole kohtuuton. Lisäksi edulliseen hintaan saatava lehti on mahdollista ottaa tai jättää. Osaltaan näilläkin järjestelyillä halutaan turvata
järjestöjen taloudellinen tulevaisuus. Riittävä jäsenmaksutuotto on
itsenäisen toiminnan edellytys. Vakinaisten jäsenten jäsenmaksut
eivät muutu, sillä saavutetut edut säilyvät, mutta uusia vakinaisia jäseniä ei enää tule.
Mitä jäsenyhdistysten mallisäännöt tarkoittavat?

–Ennakkotarkastetut mallisäännöt tarjoavat helpon tavan ajanmukaistaa tätä yhdistysten ”ohjenuoraa”. Ennakkotarkastus on voimassa 2 vuotta, yhdistyskohtaista on vain nimen, nimilyhenteen ja kotipaikan lisäys. Sääntöjen muutoskokous on kutsuttava koolle ja ne
on hyväksyttävä voimassa olevien sääntöjen mukaan. Sääntöjen hyväksymisen jälkeen samassa kokouksessa voidaan päättää sääntöjen
välittömästä käyttöönotosta yhdistyksen sisäiseen toimintaan. Sääntöjen muutos on ilmoitettava PRH:lle ja tietenkin myös SuLVI:lle.
Muutoksen ilmoittamisesta SuLVI antaa vielä tarkempia ohjeita.
Mallisäännöt varmistavat yhdistysten pelisäännöt samanlaisiksi kaikissa yhdistyksissä, vaikka paikallinen toteutus ja toiminta voi olla
hyvinkin erilaista. n

Maahanmuuttajat
mukaan toimintaan
Valtiotieteiden tohtori Rolle Alhon väitöskirja
”Tervetuloa töihin? Ammattiliittojen strategiat ja työperäinen maahanmuutto” hyväksyttiin Turun yliopistossa syyskuussa 2015. Tutkimuksessa keskityttiin pääsääntöisesti Palvelualan ammattiliittoon sekä Rakennusliittoon.
Alho tutki liittojen kannanottoja, haastatteli
liittojen työntekijöitä sekä alojen työntekijöitä. Tutkimusaineisto on vuosilta 2013 – 2014,
ennen Syyrian pakolaiskriisiä, joka on näkynyt
vahvasti suomalaistenkin arjessa.
Alho ei tosin koe, että ammattiliittojen suhtautuminen olisi kriisin puhkeamisenkaan jälkeen
muuttunut olennaisesti. Pääsääntöisesti liittojen kannanotot ovat olleet muukalaisvihaa
vastaan, toki yksittäisillä henkilöillä
saattaa olla ennakkoluuloja.

Esitteitä omalla
kielellä ja neuvontaa
Rakennusliitto on jo vuosituhannen alusta lähtien puolustanut maahanmuuttajien työehtoja. Liiton sivut ovat käännetty kotimaisten kielten lisäksi
englanniksi, eestiksi,
venäjäksi ja puolaksi.
Liitolla on myös Tallinnassa neuvontatoimisto,
joka neuvoo suomalaisiin yrityksiin palkattuja
työntekijöitä.
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Alho huomauttaa, että vaikka esimerkiksi JHL:llä
on oma maahanmuuttajien osasto, ei ole olemassa yhtä sopivaa mallia, vaan on syytä harkita tapauskohtaisesti, miten kukin toimii – maahanmuuttokysymys näkyy erilaisena eri liitoille.

Pysyviä jäseniä tilapäisen
työvoiman sijaan

Valtiotieteiden tohtori Rolle Alho

Liitot puoltavat ulkomaisen työvoiman tarveharkintaa, mutta Alho ei näe, että tällainen protektionistinen toiminta olisi ristiriidassa maahanmuuttajien työehtojen puolustamisen kanssa. Luonnollisesti liittojen toiminnan kannalta on parempi,
mikäli saadaan pysyviä jäseniä – tilapäinen työvoima harvoin näkee etua liittojen jäsenyydessä.
Alhon kiteytyksen mukaan on kaikkien yhteinen
etu, ettei kukaan jää liittojen toiminnan ulkopuolelle. Suomi on perinteisesti yhdistyskeskeinen
maa ja on tärkeää, että liitot edustavat koko
väestöä.

Tarvitaan
lisäinformaatiota ja
parempaa palvelua
Suomeen muuttavien jäseneksi
saaminen vaatii siis lisätöitä erityisesti liiton työntekijöiltä. Alho
kuitenkin korostaa, että maahanmuuttajien suhde ammattiliittoihin on melko käytännönläheinen. Liittojen jäseniksi liitytään,
jos siitä on konkreettista
hyötyä. n

LYHYET:

Jäsenyhdistysten
mallisääntöjen
käyttöönotto

Porin liittokokous - Liittoko-

kouksen iltaohjelman yhteydessä
SuLVIn hallitus myönsi hopeisen
ansiomerkin
- Kimmo Ankelolle
- Ari Niemelle
- Jyrki Vehmaskangakselle.
Kultainen ansiomerkki myönnettiin
- Kalervo Luodetlahdelle
- Kalevi Kivelälle
- Olavi Peltomaalle
- Tuomo Santalalle
- Juha Rauhaselle.
Hotaraudanvääntäjien Korkean
Raadin jäseniksi vihkittiin
- Juha Brunnila
- Jarmo Miettinen
- Esa Sandberg
- Leo Tolvanen
- Mikko Äyräväinen.
Vuoden LVI-yhdistykseksi 2016 valittiin Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys.

Porin liittokokous – Kokoukses-

sa valittiin toiminnanjohtaja Tiina
Strand edustamaan Suomen LVIliittoa Talotekniikka-Julkaisut Oy:n
hallitukseen ja yhtiökokoukseen,
FISEn hallitukseen ja yhtiökokoukseen, RTS:n edustajistoon ja Työtehoseura ry:n kokouksiin.
Talotekniikka-Julkaisut Oy:n hallitukseen valittiin Petteri Lausmäki, Säätiö L.V.Y.:n hallitukseen Kalevi Hyvärinen, Jukka Laamanen ja
Tuomas Veijalainen.

SataLVIn onnitteluiden vastaanotto

Myös jäsenyhdistysten mallisäännöt on
päivitetty yhdistyslain mukaisiksi ja ajan
tasalle. Mallisäännöt on ennakkotarkastetut eli niistä on yhdistysrekisterissä hakemuksesta tehty maksullinen ennakkotarkastuspäätös. Jäsenyhdistykset voivat
ottaa mallisäännöt käyttöön omien nykyisten sääntöjensä mukaisella tavalla
joko yhden tai kahden kokouksen päätöksellä.

Tee sääntömuutos
PRH:n Liittokaista-palvelun
kautta

Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys

Kokouksessa valittiin uusia jäsenia hallitukseen.

Sähköisen ilmoituksen käsittelymaksu
on edullisempi kuin paperi-ilmoituksen.
Koska säännöt on ennakkotarkastettu,
maksu on edullisempi, 35 €.
1. Kun mallisääntöjen käyttöönotosta
on päätetty, saa Liittokaistaa varten
jäsenyhdistyksen ilmoituskohtaisen
asiakirjatunnuksen Tiina Strandilta,
tiina.strand@sulvi.fi
2. Ilmoituskohtaisella tunnuksella jäsenyhdistyksen edustaja pääsee
täyttämään ilmoitusta.
1. Yhdistyksen edustaja täyttää muuttuvat tiedot esitäytettyyn ilmoitukseen ja sääntöihin sekä nimenkirjoittajatiedot.
2. Yhdistyksen puheenjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.
3. Yhdistyksen edustaja maksaa ilmoituksen samassa sähköisen ilmoituksen järjestelmässä verkkopankkitunnuksilla, jotta ilmoitus tulee vireille.

SuLVIn yhteistoimintajäsenet 2017

VILPE / SK FASTENING
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SuLVIn koulutuskalenteri
Kaikkiin hintoihin lisätään 24 %:n arvonlisävero.

IV-KUNTOTUTKIJAKOULUTUS
9.-10.2. ja 17.3. Vantaa
20.-21.4. ja 24.5. paikka avoin
Hinta: Jäsenille 1290 €, ei-jäsenille 1720 €

LÄMPÖPUMPPURATKAISUT ISOISSA
KOHTEISSA
Yhteistyössä SuLVI ry ja SULPU ry
15.2. Turku
Hinta: Jäsenille 420 €, ei-jäsenille 560 €

HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON
SUUNNITTELIJAKOULUTUS
Yhteistyössä SuLVI ry ja HAMK
27.-28.4. ja 1.-2.6. Riihimäki
Hinta: Jäsenille 1690 €, ei-jäsenille 2250 €

HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON
SUUNNITTELIJAN TÄYDENNYSKOULUTUS
27.4. Riihimäki
Hinta: Jäsenille 390 €, ei-jäsenille 520 €

ENERGIATODISTUKSEN LAATIJAN KOULUTUS, FISE-PÄTEVYYSTENTIT
PERUSTASO
• 	Ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta

vastaava työnjohtaja (IVTY)
• 	Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston
rakentamisesta vastaava työnjohtaja
(KVVTY)
ENERGIATODISTUKSEN LAATIJAN
• 	Kylmäsuunnittelija (KYL)
TYÖKALUPAKKI – TÄYDENNYSKOULUTUS
• 	Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija
ENERGIATODISTUKSEN LAATIJOILLE
(VHS)
23.2. Vantaa
• 	Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien
Hinta: Jäsenille 390 €, ei-jäsenille 520 €
(LVV) kuntotutkija
ENERGIATODISTUKSEN LAATIJAN KOULUTUS, • 	Ilmanvaihto ja ilmastointijärjestelmien
(IV) kuntotutkija
YLEMPI TASO (IDA-ICE)
• 	Energiatodistuksen laatija (ET)
28.4. Helsinki
Hinta: Jäsenille 420 €, ei-jäsenille 560 €
19.5. Helsinki ja Tampere
IV- JA KVV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS
Hinta: 100 € per tentti
Helsinki
Samana päivänä voi suorittaa max 2 tenttiä.
16.3. IV-päivä
Huom! ET-tenttiin haetaan pätevyydenha17.3. KVV-päivä
kulomakkeella viim. 2 vkoa ennen tenttiä
31.3. YSE-päivä
ja hakemuksen käsittelymaksu veloitetaan
Hinta: Voit suorittaa koko 3 päivän kurssin
tenttimaksun yhteydessä.
tai osallistua yksittäisille päiville
FISE-PÄTEVYYDEN HAKEMINEN
Lähipäivää
€ jäsen
€ ei-jäsen
Hinta: Pätevyyshakemuksen käsittely
1
420
560
170 € ja pätevyyden rekisteröinti 180 €
2
725
985
muilta paitsi energiatodistuksen laatijoilta
3
970
1300
90 €.
Lisätietoa: www.fise.fi
16.2. Tampere
27.4. Helsinki
Hinta: Jäsenille 420 €, ei-jäsenille 560 €

UUDET LÄMMITYSMUODOT JA NIIDEN
VERTAILU LVI-ALAN AMMATTILAISILLE

Yhteistyössä SuLVI ry ja Energiateollisuus ry
12.4. Vantaa
Hinta: Jäsenille 390 €, ei-jäsenille 520 €

(hinnat sis. alv 24 %)

IV-MITTAUKSEN PÄTEVYYS
– Ilmastointijärjestelmien mittauksen ja
säädön koulutus
1.-3.2. Helsinki
Uusittu koulutus!
Hinta: Kolme päivää jäsenille 1020 €,
ei-jäsenille 1095 €.
Yksittäinen päivä jäsenille 360 €, ei-jäsenille 390 €.
Kolmen päivän kokonaisuuden suorittaneille pätevyydenhakijoille 186 €.

KIINTEISTÖN KAUKOLÄMPÖTYÖNJOHTAJAN
PÄTEVYYSKOULUTUS JA TENTTI, VAATIVUUSLUOKAT
A JA B
17.2. Helsinki
5.5. Helsinki
Hinta: Koulutus 370 € + pätevyyden haku ja
tentti 190 €.
Ilmoittautuminen: Koulutukseen haetaan erillisellä
hakulomakkeella. Hakulomake täyttöohjeineen ja pätevyysvaatimuksineen löytyy osoitteesta
www.amiedu.fi koulutushaun kautta tai
www.sulvi.fi. Hakemus ja todistusjäljennökset tulee
toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa osoitteella: Amiedu, Mia Nevalainen,
”Kaukolämpötyönjohtaja”, PL 151, 00381 Helsinki tai
sähköpostitse rakentamisala@amiedu.fi.

LVI-AUTOMAATIO
15.3. Helsinki
Hinta: Jäsenille 340 €, ei-jäsenille 370 €

IMS-OSAAJAKSI – VARMISTA ENERGIATEHOKKUUS JA
HYVÄ SISÄILMAN LAATU
17.3. Helsinki
Hinta: Jäsenille 360 €, ei-jäsenille 390 €

VESIVIRTOJEN MITTAUS JA SÄÄTÖ

Yhteistyössä SuLVI ry ja Lähienergialiitto ry
30.3. Vantaa
Hinta: Jäsenille 390 €, ei-jäsenille 520 €

KAUKOLÄMPÖÄ JA -KYLMÄÄ LVISUUNNITTELIJOILLE – K1 JA J1
OHJEISTUKSIEN SOVELTAMINEN
SUUNNITTELUTYÖSSÄ

Yhteistyössä Amiedun kanssa

2 x 0,5 pv, 30.3. ja 6.4. Helsinki
Hinta: Jäsenille 360 €, ei-jäsenille 390 €

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT
Ilmoittautuminen SuLVIn koulutuksiin
www.sulvi.fi/koulutus kurssikohtaisten ilmoittautumislinkkien kautta.
Katso viimeiset ilmoittautumispäivät ja
peruutusehdot nettisivuilta tarkemmista kurssiohjelmista. Lisätietoja koulutuspäällikkö antti.heinonen@sulvi.fi ja
koulutussihteeri jonna.hoikka@sulvi.fi

KIINTEISTÖN KAUKOLÄMPÖTYÖNJOHTAJIEN (KKL)
YLLÄPITOKOULUTUS, VAATIVUUSLUOKAT A JA B
31.3. Helsinki
Hinta: Puolen päivän koulutus 150 €. Pätevyyden uusinnan käsittelymaksu 190 €. Koulutus ja pätevyyden
uusinnan maksu yhteensä 335 €.

IV-KANAVIEN PUHDISTUS JA TARKASTUS
6.-7.4. Helsinki
Hinta: Jäsenille 545 €, ei-jäsenille 595 €

CE-MERKINNÄT LVI-ALALLA
SuLVIn koulutuksiin liittyy
SuLVIn Moodle verkko-oppimisympäristö,
jos ohjelmassa ei muuta mainita.

Tarkemmat ohjelmat: www.sulvi.fi/koulutus

0,5 pv, 11.5. Helsinki
Hinta: 210 €, ei jäsenille 240 €
Ilmoittautuminen: www.amiedu.fi koulutushaun
kautta
Lisätietoa: rakentamisala@amiedu.fi tai
p. 020 7461 272/Mia Nevalainen

