
Kutsumme teidät kaikki jäsenemme ja yhteistyökumppanimme juhlimaan kanssamme 5.6.2020 
Vanhalle Ylioppilastalolle. Historiallinen, yli 140 vuotta sitten avattu Vanha Ylioppilastalo on 
kenties kaupungin perinteisin juhlien viettopaikka. 
 
Luvassa on naurua, musiikkia, esityksiä, kuolleistaherättäjä sekä upeaa ruokaa näin meidän 
alan ammattilaisten kesken.

Tervetuloa  juhlimaan kanssamme!

Varmista yrityksesi näkyvyys tässä suuressa juhlassa - tarjoa hauska ilta tiimillesi tai 
asiakkaillesi – ja nauttikaa illasta, ohjelmasta sekä LVI-alan ammattilaisten seurasta. 
Yrityspöytään kuuluu juhlaillallinen, logonne kuvauspaikan taustaseinässä sekä 
näkyvästi omassa pöydässänne. Kuvagalleria on juhlan jälkeen avoinna 12kk ja kuvat 
vapaasti ladattavissa käyttöönne.

Yrityspöydistä löytyy juhlapaketti jokaiseen makuun:
Mini = 2 hengelle 250 €
Medium = 6 hengelle 730 €
Large = 10 hengelle 1200 €
ExtraLarge = 15 hengelle 1800 €
Hintoihin lisätään alv 24%.

Lisä�etoja ja �laukset sulvi.fi/sulvi90

Yrityspöydät

Onnittele näkyvästi
Onnittele 90-vuotiasta Suomen LVI-liittoa. Julkaisemme kaikkien onnittelijoiden 
nimet ja logot juhlan yhteydessä sekä juhlajäsenlehdessämme, joka ilmestyy 
Talotekniikka-lehden välissä numerossa 6/2020. Liity onnittelijoiden joukkoon ja tue 
samalla juhlavuottamme. Julkaisun hinta on 50 euroa + alv. 

Ohjelma
18:00 Vanhan Ylioppilastalon ovet avautuvat
18:30 Tervetulopuhe
18:35 Kuolleistaherättäjä Mikko Kalliola
 
 
19:00 Illallinen
20:00 Taikuri Thomas Temple
 
 
 
20:30 Kahvi & avec
21:00 Karoliina Kallio Band
 
 
 
Illan juontajana toimii DJ Riku Rintala
Tilaisuus päättyy 24:00

Juhlan tuotot osoitetaan Säätiö LVY:lle ja kohdistetaan tukemaan talotekniikka- ja 
LVI-alan opintoja.

Aava & Bangin luova johtaja ,  kuol le istaherättäjä ja  TV:stä tuttu Mikko Kal l io la saa ki i tosta 
omaperäisestä näkökulmasta,  rä jähtävästä energiasta ja  y l i tsepursuavasta huumorista.

Thomas on yl i  kymmenen vuoden ajan vi ihdyttänyt satoja y leisöjä -  ni in Suomessa kuin 
ympäri  Eurooppaa ja  Aasiaa.  Hän on mm. voittanut improvisaat iotaikuuden Suomen 
mestaruuden vuonna 2015.

Karol i ina Kal l io bandin sol ist i  Karol i ina on yksi  maamme taitavimmista sol isteista.  Muistat 
hänet Eurovi isuedustajana tai  tunnistat  ehkä Voice of  Finland -ohjelmasta.  Yksi  Suomen 
upeimmista äänistä esittää mei l le  kattavan ohjelmiston tunnetuista lauluista.


