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Vaalivaliokunnan ehdotukset

Vaalivalokunnan esitykset liittokokoukselle 26.11.2021.

Esityslista kohta 8

Esitetään liiton puheenjohtajaksi Tapio Kanervaa ja varapuheenjohtajiksi Ris-
to Kososta sekä Jarmo Kuitusta

Esityslista kohta 9

Esitetään liiton tilintarkastusyteisöksi Tilintarkastustoimisto  
Ojala&Tarkela Oy tilintarkastusyhteisöä

Esityslista kohta 10

Esitetään hallituksen jäsenten määräksi nykykäytännön mukaisesti puheen-
johtaja sekä 8 hallituksen jäsentä, yhteensä 9.

Esityslista kohta 11

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat seuraavat jäsenet: Mikko Liljeberg, 
Marko Haavisto, Ari Hyvärinen, Juha Nurkkala, Harri Hahkala ja Erkki Råman. 
Nurkkala, Hahkala ja Råman voidaan valita uudelleen. Esitetään hallituksen ko-
koonpanoksi seuraavaa. Henkilöt ovat satunnaisessa järjestyksessä.

Vaalivalokunta kiittää hallitustyössä aiemmin mukana olleita.

Esityslista kohta 12

 Esitetään hallituksen puheenjohtajaksi Erkki Råmannia

 Esitetään hallituksen varapuheenjohtajaksi Johanna Satumäkeä 

Esityslista kohta 14

Päätettiin esittää nykykäytäntöä, joka on operatiivisen toiminnan kannalta 
toimiva. Tässä on käytäntönä ollut, että SuLVIn hallitus päättää edustajat. 
Käytännössä SuLVIn toiminnanjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja toimivat 
edustajina.
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Varsinaiset jäsenet

Terho Niemi

Jere Rantasalo

Esa Haavisto

Varajäsenet

Petteri Niemi

Seppo Lakka

Petteri Virranta

Jani Heikkilä

Uusien ehdokkaiden esittelyt

Hallituksen puheenjohtaja

Erkki Råman

Erkki Råman

Olen kokkolalainen, pian 53-vuotias kahden 
lapsen isä, elävän leski. Kotoisin olen Nivalan 
Sarjankylästä, Pohjois-Pohjanmaan eteläosas-
ta, Kalajokilaaksosta. Siellä sain kirmata va-
paan ja villin lapsuuteni äitini Rauhan ja edes-
menneen isäni Heikin ohjauksessa.

Työhistoriani on varsin lavea. Aloitin jo 14-vuo-
tiaana siskollani piikana, jolloin tehtäviini kuu-
lui lastenhoidolliset tehtävät ja kodin ylläpito 
ruoanlaittoineen, siinä määrin kuin sellaiselta 
mullikalta voi odottaa. Siitä sain hyviä eväitä 
elämäni alkuun ja jo vähän ilmaa siipieni alle. 
Siitä matka jatkui takaisin kouluun, armei-
jaan ja edelleen suureen maailmaan Vantaalle 
siskoni huoltoasemalle letkunjatkoksi. Sillä reissulla vierähti muutama 
vuosi ja kotiseutu kutsui. Huomasin olleeni töissä värjäämössä reilut viisi 
vuotta. Mutta sitten koitti kesä 1988 ja koin jonkinmoisen ”hurahduksen”, 
siirryin maanrakennus- tai sanotaan lähemmin INFRA-ALALLE. Siitä on 
alkanut alati jatkuva kiinnostukseni räystäiden ulkopuolisen teknologian 
opiskeluun ja nyt, yhä uudelleen, saan huomata silläkin sektorilla olevan 
yhä uutta opiskeltavaa.

Harrastuksiini kuuluu yhdistystoiminta, kahdessa eri yhdistyksessä. Olen 
myös kovin mieltynyt kaikkeen hyvään ja lämpimään, erityisesti Turkin 
”rivieralla” olen viime aikoina kerran, jos toisenkin, piipahtanut lataa-
massa akkujani. Musiikki ja laulu, tanssia unohtamatta, kuuluvat myös 
elämääni. Mutta ehkä merkittävin harrastuksistani on koti. Siellä sitä on 
monenmoista askaretta, joita voi puuhastella omiensa eteen.

Olen ollut etuoikeutettu, kun olen saanut aikoinaan liittyä KePoLVIn jäse-
neksi vuonna 2004 ja hallituksen jäseneksi 2007. Varapuheenjohtajana 
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olin 2009-2010, jonka jälkeen ohjattavakseni tulikin odottamatta kovin 
isot saappaat ja taival jatkuu. Yhdistys on kehittänyt ja kasvattanut minua 
niin, että olen voinut ammentaa siitä oppia ja innoitusta joka päiväiseen 
elämäänikin.

Terho Niemi

Olen SuLVI ry:n hallitukseen ehdokkaana ja 
tässä tietoja minusta:

Olen syntynyt 1957, Valmistuin LVI tek-
nikoksi Mikkelissä v 1984. ja Insinööriksi 
2000. Lapin LVI yhdistykseen liityin v 1986.

Työkokemusta Pelti ja Rauta Pousilla työn-
johtajana 1984 - 1996.

LVI opettajana Rovaniemellä 1996 – jatkuu.

Hallintokokemusta minulla on metsästysseu-
rasta, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, 
sekä lapilvin koulutustoimikunnan jäsenenä vuosikymmenen ajalta.

Jos minut valitaan hallitukseen, niin pyrin tuomaan Lapin laajan maa-
kunnan näkemyksiä Suomen LVI-Liitolle. Olen myös kiinnostunut SuLVIn 
senioritoiminnasta.

Terho Niemi

Jere Rantasalo

Moi arvon SuLVIlaiset!

Nimeni on Jere Rantasalo, ikää 28 vuotta 
ja kotikuntani on Kerava. Vielä melko lyhyt 
taipaleeni SuLVIssa on alkanut vuoden 2015 
syksyllä, jolloin LVI-insinööriopintojeni alus-
sa Mikkelissä liityin opiskelijajäseneksi. Mik-
kelistä matkani jatkui töiden parissa Lah-
teen keväällä 2018. Lahdessa loppukesästä 
2019 muuan Juha Lehti, silloinen LaLVIn 
puheenjohtaja pamahti äänekkäästi silloisen 
työpaikkani konttorille. Työasiat puhuttuam-
me hän sai istutettua mieleen ajatuksen 
aktiivisemmasta yhdistystoiminnasta. ”Tule 
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kokoukseen, tarvitsemme lisää jäseniä ja ennen kaikkia nuoria sellaisia” 
Juha totesi. 

No ihan seuraavaan kokoukseen en vielä mennyt, koska täytyi ensin käy-
dä Saksassa asti Viessmannin tehtaalla, Frankfurtissa ja Schloss Vollardsin 
viinitilalla yhdessä mainion LaLVIn reissuseuran, jotta rohkeni seuraavaan 
kokoukseen. Siellä kokouksessa taidettiinkin jo sitten lyödä lukkoon eh-
dokkuuteni hallituksen jäseneksi. Syksystä 2019 olen siis aktiivisesti ollut 
mukana LaLVIn toiminnassa ja hallituksen jäsenenä tammikuusta 2020 
lähtien, toimien yhdistyksen taloudenhoitajana. Paikkakunta on vaihtunut 
useasti tuon jälkeen mutta LaLVI on pysynyt.

Kuten ylempänä jo mainitsin niin koulutukseltani olen siis LVI-insinööri 
mutta riipputaskuhousut jalassakin olen putkimiehenä ehtinyt tehdä töitä 
ennen insinööriopintoja. Keväästä 2018 asti olen toiminut LVI-suunnitteli-
jana ja tällä hetkellä suunnittelen suuria ja keskisuuria lämpöpumppujär-
jestelmiä Konsulttitoimisto Enersys Oy:ssä.

Kaikille tasapuolisesti hyvää loppusyksyä ja iloista joulunodotusta!

Esa Haavisto

Henkilö:   

Esa Juhani Haavisto 65 – vuotias, asuinpaik-
ka Kurikka, Etelä-Pohjanmaa. 

Koulutus: 

Putkiasentaja Kurikan Ammattikoulu 1976

LVI – teknikko Mikkelin Teknillinen Oppilaitos 
1981.

Useita SuLVIn, sekä muiden tahojen pitämiä 
LVIA–alan kursseja.

Työ:

Hankkija Seinäjoki Työnjohtaja ilmastointi 
1981–1988

Ins. tsto Veikko Tuutti Seinäjoki LVI - suunnittelija 1988–1990.

Koja Ilmastointi Oy ( myöhemmin Koja Tekniikka Oy) Helsinki

Kustannuslaskija 1990–2002.
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Tekmanni Oy Helsinki Kustannuslaskija 2002–2006.

LVI – tsto Ehatek Helsinki Yrittäjä 2006–2007.

Putki – Kolmio Oy Helsinki Asennuspäällikkö 2007–2015.

LVI – tsto Ehatek Oy Kurikka Toimitusjohtaja 2015 – jatkuu edelleen.

LVI- yhdistys: 

Vuodesta 1980 olen ollut jäsenenä seuraavasti:

opiskelujäsenenä MiLVIssä ja opiskelun jälkeen, EPoLVI, TaLVI, KeLVI ja 
HeLVI.

EPoLVIn hallituksessa olen toiminut sihteerinä, varapuheenjohtajana ja täl-
lä hetkellä olen yhdistyksemme taloudenhoitajana. 

HeLVIssä hallitusvastuisiini on vuosien varrella kuulunut sihteerin ja nykyi-
sin taloudenhoitajan tehtävät.

Kunniamerkkitoimikunnan puheenjohtajana toimin HeLVIssä Arskan (Hül-
phers)) perintönä viiden vuoden ajan. EPoLVIn ja HeLVIn liittovaltuus-
toedustajana olen ollut useita vuosia. Nykyisin omaan kaksoisjäsenyyden 
EPoLVI:ssa ja HeLVI:ssä.

Hotorautaneuvokseksi minut on hyväksytty 2019.

Harrastukset: 

Mm. kirjallisuus, kaikkiruokainen penkkiurheilun seuraaja, golf ja matkailu

Golfissa olen järjestänyt vuotuiset EPoLVIn mestaruuskisat, sekä tänä 
vuonna LVI-Golfin valtakunnallisen mestaruuskisan syyskuussa Seinäjoen 
Ruuhikoskella.

Petteri Niemi

Petteri Niemi, 53

Tervehdys Vantaalta

Olen Laukaalainen, joka yhdeksänkymmentä luvun 
alussa suuntasi pääkaupunkiseudulle putkitöihin. 
Alan ihmisenä täytyi tietysti rakentaa omakotita-
lo, joten sille tielle myös jäin. Asun nykyisin siis 
Vantaalla.

Perhettä kertyi vaimon ja kahden tyttären verran. 
Nyttemmin tyttäret ovat jo omillaan ja vanhemmalla 
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on poikakin, olen siis ylpeästi vaari.

Työura putkien kanssa alkoi siis 1992 ja oman talotekniikka yrityksen perus-
tin vuonna 2005. Nykyisin toimin toimitusjohtajana putkisaneeraus-yritykses-
sä, jonka osakkaana myös olen. Aikaa jää valitettavan vähän enää varsinai-
siin putkitöihin, mutta livahdan aina kun vain mahdollista ”oikeisiin” töihin.

Kouluja olen käynyt yhtämittaisesti jo 45 vuoden ajan ja toivottavasti ehkä 
viimeinen valmistuminen koittaa ennen eläkettä Tampereen Yliopistosta. Val-
mistunut olen ensimmäisen kerran RI yhdyskuntatekniiksta 1992, RI talonra-
kennustekniikasta 1993 ja Kylmäalan AT 2015. LVI- ja kylmäalan kurssit olen 
käynyt Tampereella, mutta ne yleiset aineet vielä hankaavat vastaan.

Harrastamaankin ehdin, toimin nyt VantaLVI:n puheenjohtajana toista vuot-
ta, rahastonhoitajana olen ollut kauemmin. Golf kentille menen aina kun 
aikataulut antavat myöten eli valitettavan vähän vain 50 kierrosta vuodessa. 
Koripalloilu kuuluu perjantaisiin rutiineihin, vaikka työterveyslääkäri ja tämä 
hienostunut kroppa ovatkin välillä erimieltä.

Oikein hyvää liittokokousta kaikille osallistujille.  

Seppo Lakka

-

Petteri Virranta

LVI- ja rakennusalan erityisasiantuntija

Olen monialanyrittäjä, jolla on laaja-alainen 
LVI-, rakennus- ja nuohousalan kokemus sekä 
asiantuntijuus.

Lisäksi vahvuuksiani ovat yhdistys- ja luotta-
mushenkilötoiminta. Toimin myös LVI- ja nuo-
housalan kouluttajana sekä alan järjestöissä että 
oppilaitoksissa. Juureni ovat Siilinjärveläisessä 
perheyrityksessämme, jossa olen aloittanut alan 
yrittäjänä 30 vuotta sitten. Haluan olla mukana 
kehittämässä SuLVIn toimintaa.
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Jani Heikkilä

Hei kaikille! 

Olen Jani Heikkilä, alun perin Rovaniemeltä 
lähtöisin ja vuodesta 2008 lähtien olen asunut 
Turussa.

LVI-puolen taustani on lähtenyt LVI-asentajan 
töistä. Koulutuksen lisääntyessä olen siirtynyt 
LVI-suunnittelu sekä valvontatehtäviin, joissa 
olen toiminut kotimaassa ja ulkomailla. Ny-
kyään toimin yrittäjänä LVI-suunnittelutoimis-
tossa kahden yhtiökumppanin kanssa ja työllis-
tämme yhteensä 14 henkilöä. 

Koulutukseltani olen insinööri AMK. Vapaa-ajan 
harrastuksiini kuuluvat mm. golf ja birjardi.

LVI-yhdistystoimintaan liityin mukaan vuonna 2006 verkostoituakseni LVI-
alan osaajien kanssa sekä ollakseni kehittyvällä alalla mukana etupäässä. 
Tällä hetkellä minulla on menossa 6. vuosi TuLVI:n hallitustehtävissä ja 
muutenkin olen ollut aktiivisesti mukana yhdistystoiminnassa.

Pyrin SuLVIn hallitukseen, koska LVI-asioiden ja LVI-alan kehittäminen 
ovat minulle tärkeitä ja näkisin, että SuLVI:n hallitus olisi siihen paras 
paikka.Olen myös kiinnostunut erilaisista mahdollisuuksista SuLVI:n toimi-
kunnissa ja sidosryhmissä mukana toimimisessa. 


