
The HVAC Associa�on of Finland
We, The HVAC Associa�on of Finland, SuLVI, are a trade union for people who 
work in the field of HVAC, namely HVAC and energy efficiency services 
engineers. Our associa�on has 30 local member associa�ons around Finland 
with a total of about 4,500 HVAC professionals.
 
We advocate indoor environmental quality and energy efficiency in buildings. 
We provide networking, educa�on and contribute and support research and 
development in our industry. We represent the interests of our members in 
Finland and monitor interna�onal development on the industry and evaluate 
them from a technical perspec�ve. As FINVAC we are a member of SCANVAC 
(Scandinavian Associa�ons of HVAC Engineers), REHVA, ASHRAE and other 
interna�onal organiza�ons. In addi�on we offer cer�fica�on services for the 
verifica�on of skills in the HVAC industry, as a secretarial organiza�on for FISE 
Qualifica�on of Professionals in Building, HVAC and Real Estate Sector in 
Finland.

Become our suppor�ng member

Our suppor�ng members are companies or organiza�ons that share the same 
objec�ves as we do and wish to support our work.
 
Suppor�ng membership includes

• Promo�on on our website and in the member newsle�er included in 
 Talotekniikka-leh� (8 �mes a year) and in events organized or taken part by 
 us.
• Social media coverage, your posts will promoted and shared.
• Free Talotekniikka-leh� in paper copy and discounted fee for job 
 adver�sement in Talotekniikka-leh�. Same job adverts will be re-posted to 
 our members without extra cost
• Presenta�on slot at our local member associa�ons events
• Membership priced training courses
• The HVAC Associa�on of Finland, suppor�ng member -logo for your own 
 marke�ng

Liity Suomen LVI-lii�o SuLVIn yhteistoimintajäseneksi
Suomen LVI-liiton yhteistoimintajäsenyys on osaamista ja kohtaamisia.
Tue toimintaamme lii�ymällä yhteistoimintajäseneksi!

Yhteistoimintajäsenten logot ovat esillä tapahtumissamme, 
verkkosivuillamme sekä Talotekniikka-lehden jäsenlii�eessä (1 logo/yritys). 
Yhteistoimintajäsenet voivat myös hyödyntää omassa vies�nnässään SuLVIn 
yhteistoimintajäsenille suunniteltua logoa.
Yhteistoimintajäsenemme saavat vuosi�ain Talotekniikka-lehden, jossa ovat 
myös liiton omat jäsensivut.

Jäsenetuna saat lisänäkyvyy�ä Talotekniikka-lehden tai Talotekniikka-lehden 
uu�skirjeen rekryilmoituksista. Sama ilmoitus julkaistaan myös SuLVIn 
jäsenkirjeessä.

Olemme myös alan johtava täydennyskoulu�aja ja toimimme 
henkilöpätevyyspalvelu FISEn sihteerijärjestönä. Yhteistoimintajäsenten 
henkilöstöä varten varaamme jäsenetuhintaisia kursseja. Voit myös �lata 
yksityises� järjeste�yä �lauskoulutusta.
 
 Lii�oomme kuuluu 30 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä noin 4 500 
henkilöjäsentä. Alueellises� jäsenyhdistyksemme järjestävät tuoteuutuuksien 
esi�elyitä, mielenkiintoisia kohdevierailuita ja luovat työelämässä tärkeitä 
verkostoja. Yhteistoimintajäsenet voivat tarjoutua esi�elemään tuo�eitaan ja 
palveluitaan jäsenyhdistysten �laisuuksiin. Yhteistoimintajäsenellä on myös 
oikeus osallistua SuLVIn lii�ovaltuuston kokoukseen ilman äänivaltaa.

Voit lii�yä yhteistoimintajäseneksi täy�ämällä hakemuslomakkeen 
verkkosivuillamme.


