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• LVI-insinööri Isto Hietanen on Suomen LVI-liiton uusi toiminnanjohtaja.

• Työtehtäviin on kuulunut LVI-urakointia, suunnittelua ja energiatehokkuutta

• Pitkä kokemus järjestö- ja yhdistystoiminnasta. Mm. Helsingin seudun LVI-
yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

• Toimintakenttä on valtava ja pidän haasteista. Jäsentyytyväisyyden ja 
jäsenmäärän kasvattaminen on yhteistyön tulosta.
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• Toiminnanjohtajan tehtävä vaatii jalkautumista, sillä SuLVIn brändi ja 
tunnettuus on kiinni näkyvyydestä.

• Odotan tapaamisia jäsenyhdistysten edustajien ja jäsenten kanssa innolla.

• Palaute tähänastisista vierailuista on ollut hyvää ja aion jokaisessa 
yhdistyksessä vierailla.

• Saadun palautteen perusteella kehitetään toimintaa edelleen.

• Ensi vuoden keihäänkärkinä ovat koulutus ja jäsenhankinta.
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• Viive jäsenasioiden käsittelyssä.

• Maaliskuussa 2019 järjestelmävirhe jäsenlaskutuksessa.

• Ruuhka oikaistaan vuoden loppuun mennessä.



Anne Valkama
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LVI-alan vetovoimahanke
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• LVI-ala.fi verkkosivut päivitetty.

• Oma Youtube-kanava (talotekniikka-alan nimellä)
Videoita on kolmella eri kielellä.
Mainoskampanjointia käynnissä mobiilipeleissä ja Youtubessa.

• Yrityskylä –yhteistyö startattu Helsingin Yrityskylässä.
– Yrityskylä on maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu suomalainen 

oppimiskokonaisuus. Pienoisyhteiskunta kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille.

• Opinto-ohjaajille postitus 2019 ja Opo-päiville osallistumme 2020.

• Kaikkea materiaalia saa hyödyntää!

https://www.youtube.com/channel/UCqoeObmFJ45rR9EUINU6MPg


Samuli Könkö
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• Uudenlaisia koulutuksia
• Myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla
• Alueelliset koulutukset: useampi jäsenyhdistys yhdessä, omasta aloitteesta

ja yhteistyössä.

SuLVIn suunnittelijapäivä 12.2.2020
• Sisältö aiempaakin lähemmäksi käytäntöä.
• Uutta – tuo asiakkaasi tai tiimisi vieraaksi seminaariin. Voit tilata SuLVIn

suunnittelijapäivään ryhmälippuja.
• Vuoden innovatiivinen suunnittelija palkitaan opintomatkalla Tanskaan
• Unidrain, Suomen LVI-liitto ja Talotekniikka-lehti palkitsevat työssään ansioituneen, ennakkoluulottomasti 

uudenlaisia ratkaisuja ehdottavan ja kokeilevan LVI-suunnittelijan upealla opintomatkalla Tanskaan.
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FINVAC
• LVI-tuotteille ei omaa seminaaria suunniteltu 2020, sen sijaan EU:n

tuotetietokannasta (EPREL) on tulossa artikkeli.
• Sisäilmastoseminaarin yhteydessä ilmanvaihdosta tilaisuus 10.3.2020.
• Rakennusten energiaseminaari siirtyy marraskuulle 4.11.2020.

• Prof. Olli Seppänen vuoden viimeisen REHVA Journalin vt päätoimittaja, 
luvassa pohjoismaiden osaamista esittelevä lehti.

• IV-oppaiden päivityshankkeen loppuraportti marraskuussa
ympäristöministeriölle, samalla jatkokehitys- ja tutkimustarpeet. 
Mahdollisesti hankkeita niiden perusteella.

• Terveet Tilat 2020 – 2028 –ohjelman puitteissa hankkeita tulossa.
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Anne Valkama



Suomen LVI-liitto 90 vuotta

10

- Löydä LVI-suunnittelija –listaan kerätään tietoja. Jatkokehitys: halutaan
tuottaa vieläkin palvelevampi portaali, josta voidaan hakea kaikkea
talotekniikkaan liittyvää tietoa.

- Suomen LVI-liitto on näkyvä ja käytetty tiedonlähde
- Parempaa palvelua yhteiskunnalle, jäsenille ja yhteistoimintajäsenille.

Please join us for…
- Kutsumme teidät kaikki jäsenemme ja yhteistyökumppanimme juhlimaan 

kanssamme 5.6.2020 Vanhalle Ylioppilastalolle.
- Luvassa on naurua, musiikkia, esityksiä, kuolleistaherättäjä sekä upeaa 

ruokaa näin meidän alan ammattilaisten kesken.

- Sulvi.fi/sulvi90
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Juhlan toteutuminen vaatii yhteistyötä ja jokaisen teidän 
panosta! Tältä verkkosivulta saat ladattua käyttöösi 
materiaalia, jolla kertoa tulevasta juhlastamme – ja 
ilmoittauduthan sinä itsekin mukaan juhlimaan!



Suomen LVI-liitto SuLVI ry
Kiitos!
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