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Vaalivaliokunnan ehdotukset 
 

Vaalivalokunnan esitykset liittokokoukselle 6.11.2020. 

Esityslistan kohdissa  

8, 9 ja 12 eri valintaa nyt – valitut jatkavat tehtävissään 

Esityslista kohta 10 

 Esitetään hallituksen jäsenten määräksi nykykäytännön mukaisesti 1pj + 8 jäsentä 

Esityslista kohta 11 

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat seuraavat jäsenet: Johanna Satumäki, Jorma 
Kauppinen ja Pentti Kuurola. Satumäki ja Kauppinen voidaan valita uudelleen. 

 Esitetään hallituksen kokoonpanoksi seuraavaa: 

 Johanna Satumäki (I) uudelleen varalla Seppo Ahlbom (IV) 

 Jorma Kauppinen (III) uudelleen varalla Henrik Sjögren (IV) 

 Juha Nurkkala (I)  varalla Jussi Kuusela (I) 

 Mikko Liljeberg (I)  varalla Rami Korkkula (II) 

 Marko Haavikko (V)  varalla Janne Järlström (V) 

 Harri Hahkala (I)  varalla Sanna Kiviaho (III) 

 Ari Hyvärinen (II)  varalla Jussi Lindroos (II) 

 Erkki Råman (IV)  varalla Jaakko Puputti (IV) 

 Uusina 

 Esa Haavisto (IV) varalta varsinaiseksi varalla Sasu Karkiainen (IV) uusi 

Esityslista kohta 14 

Esitetään Talotekniikka-Julkaisut Oy:n hallitukseen ja yhtiökokoukseen edustajiksi vuodelle 
2021 Suomen LVI-liiton hallituksen puheenjohtajaa; Mikko Liljeberg sekä toiminnanjohtajaa; 
Samuli Könkö 



  Suomen LVI-liitto SuLVI ry 
  Liittokokous 6.11.2020  
 
 

2 

Esitetään Säätiö LVY:n hallitukseen ja yhtiökokoukseen edustajiksi vuodelle 2021 Suomen 
LVI-liiton puheenjohtajaa; Tapio Kanerva, Suomen LVI-liiton edustajaa; Jukka Laamanen ja 
Tuomas Veijalainen sekä toiminnanjohtajaa; Samuli Könkö 

Esitetään FISE:n hallitukseen ja yhtiökokoukseen edustajaksi toiminnanjohtajaa; Samuli 
Könkö. Toiminnanjohtajan ollessa estyneenä varaedustajaksi esitetään Suomen LVI-liiton 
hallituksen puheenjohtajaa; Mikko Liljeberg. 
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Vaalivaliokunnan ehdokas Sasu Karkiainen 
Sasu Karkiainen, isä ja LVI- ja jäähdytystekniikan diplomi-insinööri, ja juuri 
tuossa järjestyksessä, on Insinööritoimisto AX-LVI Oy:n toimitusjohtaja. 

Karkiaisella on laaja osaaminen LVI-suunnittelun alalta, sekä kokemusta 
rakennuttamisesta ja tutkijan tehtävistä. Hänellä on poikkeuksellisen vaativan 
ilmanvaihdon ja poikkeuksellisen vaativan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston 
suunnittelijan FISE-pätevyydet sekä korjaus- ja muutostöihin että 
uudisrakentamiseen. Lisäksi hänellä on terveydenhuoltotilojen, julkisten 
rakennusten, pesuloiden, voimalaitosten, toimisto- ja liikerakennusten ja 
asuinrakennusten LVI-suunnittelun erikoisosaamista. 

Karkiainen toimii luottamustehtävissä Rakennustietosäätiön Talotekniikka-päätoimikunnan, SKOL ry:n 
talotekniikkatoimikunnan sekä TAMKin talotekniikan neuvottelukunnan jäsenenä. Lisäksi hän on toiminut 
TATE-RYL 2017, Ilmanvaihto, toimikunnan jäsenenä sekä COMBI-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana 
sekä muutamia hallituskausia kotiseutunsa Tampereen LVI-yhdistyksen hallituksessa. Hän on myös 
kirjoittajana ohjeessa ”Sisäilmasto ja ilmanvaihto, opas” (Talotekniikkateollisuus ry), toiminut sivutoimisena 
tuntiopettajana Tampereen Teknillisessä korkeakoulussa ja luennoitsijana seminaareissa ja 
koulutustilaisuuksissa. 

Yksi Karkiaisen tavoitteista Suomen LVI-liiton luottamustehtävissä olisi vaikuttaa LVI-alan vetovoimaan. 
”Alan vaatimustaso nousee jatkuvasti ja samalla opiskelupaikkojen määrää vähennettiin useiden vuosien 
ajan. Minulle on tärkeää alan yleisen houkuttelevuuden kasvattaminen, erityisesti suunnittelutehtäviin.” 

Vaalivaliokunnan ehdokas Esa Haavisto 
Olen eteläpohojalaanen vuonna 1981 Mikkelin teknillisestä oppilaitoksesta 
valmistunut LVI-teknikko. Aloitin työurani tekun jälkeen Seinäjoella 
Hankkijalla, sieltä siirryin insinööritoimisto Veikko Tuutin kautta Kojalle, 
tarkemmin Koja Ilmastoinnin palvelukseen (myöhemmin Koja Tekniikka) 
Helsinkiin. 

2000-luvun alussa palasin juurilleni Tekmannille Helsinkiin. Vuosikymmenen 
puolivälissä perustin LVI-toimisto Ehatekin, jota pyöritin vuoden verran 
päätoimisesti. Vanha kaveri pyysi Putki-Kolmioon käynnistämään 
ilmanvaihtourakointia, jossa sitten viihdyin lähes 10 vuotta. Vuonna 2015 koin 
ajan kypsäksi palata juurille Kurikkaan ja jatkaa Ehatekin toimintaa Etelä-

Pohjanmaalta päätoimisesti. Nykyinen työnkuva muodostuu suunnittelusta, valvonnasta ja 
tarjouslaskennasta. Työkokemusta olen hankkinut tarjouslaskijana, suunnittelijana, projektipäällikkönä ja 
asennuspäällikkönä. 

Yhdistystoiminnassa olen toiminut hyvin aktiivisesti, EPoLVIssa toimin tällä hetkellä taloudenhoitajana, 
aiemmin olen toiminut sihteerinä, sekä varapuheenjohtajana. Omaan kaksoisjäsenyyden, HeLVI on toinen 
jäsenyhdistykseni, olen aiempina vuosina toiminut hallituksen sihteerinä useampana ajanjaksona. 
Kummassakin yhdistyksessä olen toiminut eri toimikunnissa.       
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