
Liittokokous 23.11.2018
Kokkola



Tapahtuman aikataulu

• klo 13.00 SuLVI-Info, Kokkolan kaupungintalon valtuustosali

• klo 14.00-16.00 Liittokokous, Kokkolan kaupungintalon 
valtuustosali

• klo 15.00 Majoittuminen alkaa

• klo 17.00-18.30 Onnitteluiden vastaanotto, hotelli Kaarlen 
Neristan kabinetti

• klo 18.45 Juhlasalin ovet avataan

• klo 19.00-24.00 Iltajuhla Keski-Pohjanmaan LVI-yhdistys 50-
vuotta, Kokkolan kaupungintalo

Lauantai 24.11.2018

• klo 6.30-10.00 Aamiainen

• klo 10.00 Opastettu kiertoajelu Kokkolan merellisessä 
kaupungissa

• klo 12.00 mennessä huoneiden luovutus

• klo 12.00 Lohikeittolounas, Ravintola Kaarle 





Jäsenyyden monet muodot
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Jäsenmäärät 9.11.2018

Yhteensä 4407

Keskiarvo 147



4407 jäsentä, joista 3008 varsinaista, 420 opiskelijaa ja 842 vakinaista jäsentä 
(työnantaja maksaa jäsenmaksun 27 %.)

• Nyt jäsenkantamme on terveemmällä pohjalla!
• Jäsenrekisteriä putsattu 2016 lähtien – epäkurantit ja yli 2v maksamattomat pois

• Jäsentietojen päivityskampanja alk. 9/2018 – samalla kampanja pois paperilaskuista
• Puuttuvien ja palautuvien sähköpostiosoitteiden tarkistusta

• Jatkuvaa jäsenhankintaa tarvitaan – jäsenyhdistyksillä merkittävä rooli
• Mitäpä jos jokainen jäsen toisi yhden uuden jäsenen vuodessa.

• Uusiin jäseniin huomiota
• tervetulosoitto tai -viesti, kutsu tapahtumaan

• esittely tapahtumissa puolin ja toisin

• ei jätetä ulkopuolelle, ei unohdeta.

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 30.12.2016 27.12.2017 9.11.2018 Tavoite 2018
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SuLVIn Liittokokouksen esityslista 23.11.2018
1 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen avaus, puheenjohtajan toteaminen, sihteerin, 
kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan vaali, 
läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuuden ja 
päätösvaltaisuuden toteaminen

2 Hyväksytään esityslista

3 Poisnukkuneiden muistaminen

4 Valitaan tarvittavat valiokunnat

Valitaan vaalivaliokuntaan 2019 kuuluvat yhdistykset

5 Esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös, 
vertailu talousarvioon ja tilintarkastuskertomus 
edelliseltä toimikaudelta (2017)

6 Päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä ja 
tilinpäätöksen vahvistamisesta 

7 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
ja tilivelvollisille

8 Valitaan liiton puheenjohtaja ja kaksi (2) liiton 
varapuheenjohtajaa seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 
(2018-2019) – ei valintaa nyt

9 Valitaan tilintarkastusyhteisö tai kaksi (2) tai yksi (1) 
liiton tilintarkastajaa ja yksi (1) liiton 
toiminnantarkastaja ja näille varamiehet 
kaksivuotiskaudeksi (2018-2019) – ei valintaa nyt

10 Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä sääntöjen 
kohdan 11 mukaan

11 Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja näille 
varamiehet eronneiden ja erovuoroisten tilalle 

kaksivuotiskaudeksi (2019⎼2020)

Liiton puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia ei voida valita 
hallitukseen. Eronneiden tilalle valitaan jäljellä olevaksi 
kaudeksi uusi jäsen.

12 Valitaan joka toinen vuosi hallituksen varsinaisista 
jäsenistä hallituksen puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi (2018-2019) –
ei valintaa nyt

13 Esitetään liiton strategia 2019-2020

14 Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi 
toimikaudeksi ja määrätään samalla liittymis- ja 
jäsenmaksujen sekä kokouspalkkioiden suuruus

15 Päätetään liiton edustajat osakkuusyhtiöissä

• Liiton edustajat Talotekniikka-Julkaisut Oy:n hallitukseen 
v. 2019

• Liiton edustaja Talotekniikka-Julkaisut Oy:n 
yhtiökokoukseen v. 2019

• Liiton edustaja FISEn hallitukseen v. 2019

• Liiton edustaja FISEn yhtiökokoukseen v. 2019

16 Esitys SuLVIn kunniajäseneksi

17 Käsitellään muut hallituksen esityslistassa esittämät 
asiat tai jäsenyhdistyksen hallitukselle vähintään 
kymmenen (10) viikkoa ennen kokousta tekemät 
esitykset, joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa 
kokoukselle ja esitys on lausuntoineen liitettävä 
kokouskutsuun

18 Kokouksen päättäminen

§

Liittokokouksen_esityslista_2018.pdf
https://www.sulvi.fi/suomen-lvi-liitto/saannot/
Liittokokouksen_esityslista_2018.pdf


• SuLVIn koulutukset löytyvät koulutuskalenteristamme
SuLVIn verkkosivuilta

• SuLVIn suunnittelijapäivä 13.2.2019 Helsingissä

• SuLVIn puheenjohtajapäivät 22.-23.3.2019 (alustava)

• Neuvosten kesätapahtuma 2018, 16.-18.8.2018, Kuopio

• Rakennusten energiaseminaari 2019, 8.10.2019

• EU-tietoa – hyvä kooste FINVACin sivuilla! 

• Seuraa myös Seppäsen blogia

• SuLVIn/FINVACin oppaat löytyvät mm. SuLVIn sivuilla

• Opas asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitukseen

• Opas ilmanvaihdon mitoitukseen muissa kuin
asuinrakennuksissa

• Talotekniikkaoppaat – www.talotekniikkainfo.fi

• YM - www.ym.fi/rakentamismaaraykset

• Muista antaa meille palautetta: www.sulvi.fi/palaute

http://www.talotekniikkainfo.fi/
http://www.ym.fi/rakentamismaaraykset



