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Aika nostaa kasvoja
SuLVIn verkkosivut ja face lift
Kuinka nopeasti aika kuluukaan, kun vasta viitisen vuotta sitten SuLVIn verkkosivut
ovat uusittu? Nyt on käynnissä projekti, jossa sivustoa - ja yleisilmettämmekin - tuodaan tähän päivään.
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Seuraava jäsenliite ilmestyy 13.4.2022
Juttuvinkit 20.3.. mennessä

Haluamme raikastaa SuLVIn brändiä. Miten se viestitään, ja mistä se kertoo? Siinä
on kyse strategiastamme ja koko toiminnan tarkoituksesta.
SuLVIn sivut ovat tärkeät. Sinne tulevat yritysten esimiehet hakemaan tietoa pätevyyksistä, siellä käyvät jäsenemme katsastamassa uutisia ja päivittämässä tietojaan,
sinne tulevat yhteistyöverkoston edustajia katsomaan, josko meidän toiminnassa olisi
heidän toimintaansa nähden yhteistyötä. Myös asukas, joka on mietteissään, minne
ottaa yhteyttä, jos vaikkapa pyykit eivät kuivu vuorokaudessa, niin onko ilmanvaihto
kunnossa? Voisi tulla LVI-liitto mieleen. Myös tätä tehtävää haluamme verkossa tukea, ja ohjata sivuston käyttäjää oikeaan paikkaan, olipa se sitten mikä yhteistyöverkostomme hyvänsä.
SuLVIn verkkosivujen, kuten strategiankin päätehtävät:
•
Koulutus ja pätevyydet - Alan osaamisen kehittäminen ja varmistaminen
•
Jäsentoiminta - Jäsenpalvelut ja jäsentoiminnan vahvistaminen, yhdistystoiminnan tukeminen ja uusien jäsenten löytäminen perille tänne meidän toimintaamme.
•
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen - Yhteistyöverkostot ja lakiin ja säädöksiin
vaikuttaminen sekä ihan tavallisen asukkaan opastaminen meidän ammattitaidollamme.
•
Tapahtumatiedotus - Mitä alalla on meneillään, minne voi ilmoittautua?
Uusi verkkosivusto avataan kevään aikana. Tavoitteena on selkeä jaottelu, sujuva
käyttäjäkokemus ja brändimme face lift. Sen myötä raikastuvat niin jäsenliite, somenäkyvyys kuin muukin viestintä - strategiaamme noudattaen.
Paljastamme uuden logon sekä väripaletin seuraavassa jäsenliitteessä.
Maltattekohan odottaa?

Save the date
•
•
•
•

Seuraa SuLVIn somea!
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SuLVI Golf 2022, 2.9.2022 Meri-Teijon Golf
SuLVIn suunnittelijapäivä 22.9.2022, Helsinki
Finnbuild 4.-6.10.2022, Messukeskus, Helsinki
Rakennusten energiaseminaari 9.11.2022, Pikku-Finlandia, Helsinki

Kuinka olemme onnistuneet? Näin vastasitte:
Jäsenkysely on ollut - ja on edelleen - avoinna. Se on lähetetty SuLVIn viestintäkanavista kysyttiin, mistä haluttu tieto löytyy
kahdessa viimeisimmässä jäsenkirjeessä. Saimme tietoa siitä, parhaiten. Niitä arvioitiin seuraavasti:
miten toimintamme koetaan, mitä jäsenistö tarvitsee tai kaipaa, •
Jäsenkirjeet: 4,2
sekä miten jäsenyyden edut tai vaikkapa viestintämme koetaan: •
Talotekniikka-lehden jäsenliite: 4,0
mikä on tärkeää teille? Kiitos vastauksista!
•
Verkkosivut: 3,5
•
Sosiaalinen media: 2,9
Mitkä sanat kuvaavat Suomen LVI-liitto SuLVIa parhaiten?
Asteikolla 1-5, saimme arvosanat:
Kysyimme, tiedättekö, mitkä ovat SuLVIn jäsenedut? 80% tiesi •
Luotettava: 4,3
vät ja 20 % eivät tienneet. Parhaimmiksi jäsenyyden eduiksi
•
Talotekniikan asiantuntija: 4,3
koettiin tiedon saanti alan tapahtumista ja kuulumisista, alan
kehitykseen vaikuttaminen sekä Talotekniikka-lehti ja verkos•
Kansainvälinen: 3,3
toituminen.
•
Avoin: 3,8
Työnantaja on mahdollistanut verkosto- ja yhdistystoiminnan
•
Aktiivinen: 3,8
hyvin. Lähes kaikki voivat kouluttautua työajalla tai kokevat,
•
Puolueeton: 4,1
että työnantaja kokee yhdistystoiminnan tärkeänä.
Jäsenyys on kasvattanut ammatillista verkostoani

Koen, että voin vaikuttaa alaan liitossa mm. työryhmien ja
hankkeiden kautta
Voin vaikuttaa oman alueeni ammatillisen yhteisön toimintaan
ja kehittymiseen
Liiton koulutustarjonta vastaa tarpeitani

Suomen LVI-liitto viestii riittävästi ja selkeästi alasta ja edistää
alan tunnettuutta
Olen saanut hyvää palvelua toimistolta
Saan tärkeää tietoa alan kehittymisestä ja tapahtumista

SuLVIn aamukahveilla kuullaan alamme ammattiosaajien,
yhteistoimintajäsenten ja asiantuntijoiden päivän päätärpit
Onko sinulla, yritykselläsi tai yhteistyökumppanillasi asiaa, joka alaamme kiinnostaa ja edistää? Aamukahvit ovat avoimia ihan kaikille, ja niihin on helppo tulla puoleksi tunniksi netin ääreen. Ne ovat maksuttomia ja ei tarvitse muuta, kuin ilmoittautua. Olemme aloittaneet perinteen vuoden alusta ja kahdella ensimmäisellä kahvilla on ollut noin 60 aamukahvilaista / webinaari. Seuraa
SuLVIn ilmoittelua ja ole mukana joka kuukauden 10. päivä klo 10. Tai tarjoa meille osaamistasi! sulvi@sulvi.fi
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Puheenjohtajien iltapäivässä painotettiin opiskelija-näkökulmaa
Paikallisyhdistysten puheenjohtajat kokoontuivat perjantaina me tarkentuneen suunnitelman myöhemmin ja sitten vain
11.2. Teamsin välityksellä yhteisen iltapäivän äärelle. Alkuun käynnistetään se yhteistuumin täytäntöön!
kuultiin terveiset tuoreelta hallituksen puheenjohtaja Erkki Kävimme läpi puheenjohtajille loppuvuodesta lähetetyn kuuRåmanilta sekä varapuheenjohtaja Johanna Satumäeltä. Ter- lumiskyselyn tuloksia. Kerrottiin, että lähitapaamisia on ollut
veisten teemana oli toimikuntien tarkoitus, tehtävät ja yhdis- hyvin vähän. Osa yhdistyksistä on luopunut kuukausikokotysten uudet aktiivit näihin mukaan. Toimikuntien kokoonpa- uksista ja järjestävät tilalle kaikkea muuta: Kalastuskilpailuja,
not tarkentuvat vielä alkuvuoden aikana. Kerromme terveisiä saunailtoja, ruokailtoja ja yleistä yhdessäoloa. Tutustumismatheidän suunnitelmistaan vielä erikseen!
kat tehtaille ja alan kiinnostaviin kohteisiin ovat vielä saaneet
Keskustelua ja ajatustenvaihtoa käytiin mm. opiskelijajäsen- hetken odottaa.
ten rekrytoinnista, ja toisaalta heidän säilyttämisestään yhdis- Viestintään toivottiin tukea ja sitä SuLVIlta onkin tulossa tartyksen toiminnassa. Hienoja ideoita kumpusi, kun Mikko Su- jolle. Puheenjohtajien työkaluksi yhdistyksen pyörittämiselhonen HeLVIstä oli kertomassa heidän opiskelijatoiminnas- le rakennetaan mm. materiaalipankki viestintäpohjineen ja
taan ja ajatuksistaan. Työtä pitäisi tehdä Suomen laajuisesti -materiaaleineen, sekä esimerkiksi käsikirja tarpeellisine inja SuLVI on mukana tätä työtä tukemassa. Tarvitaan yhteistä foineen, joita toimialajärjestön tehtävissä on hyvä muistaa.
toimintaa ja tapahtumia nuorille sekä kannustusta lähteä mukaan yhdistysten toimintaan ja luottamustehtäviin. Kerrom-

Talotekniikka-lehden uusi päätoimittaja
on Piritta Porthan
Uusi Talotekniikka-lehden päätoimittaja kiittää luottamuksesta! SuLVI kuuluu Talotekniikka-Julkaisuiden hallitukseen. Vietämme työpäiviä samassa kerroksessa Talotekniikka-lehden, Lämmitysenergiayhdistyksen sekä VVS:n ja FINVACin kanssa.
Piritta on hoitanut päätoimittajan pestiä jo lokakuusta asti väliaikaisena, joten työt jatkuvat siitä, mihin ne jäivätkin: tässä siis vuoden toinen Talotekniikka.
Hän aloitti työt Talotekniikka-Julkaisuissa vuonna 2018 toimittajana ja viestinnän asiantuntijana. Viime vuonna Piritta siirtyi ensin viestintä- ja kehityspäälliköksi ja sitten
väliaikaiseksi päätoimittajaksi. Nyt on päätoimittajuuden vuoro. Onnittelut Pirittalle
ja Talotekniikka-Julkaisuille, toivottaa kämppäkaveri SuLVI!

AirCont

CMYK = c100-m85-y0-k10
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SuLVIn yhteistoimintajäsenet 2022

Pantone = PMS 287

Koulutuskalenteri ja pätevyystentit

Suomen LVI-liitto SuLVI ry
Suomen LVI-liitto SuLVI on LVI-alan ammattilaisten verkosto, jonka
jäsenenä saat uusimmat uutiset ja vaikutat alaasi. Jäsenyhdistyksen
jäsenenä tutustut oman alueen ammattilaisiin ja liiton kautta tulevat
tutuksi koko Suomen alan kärkitekijät.

Jäsenemme kouluttautuvat etuhintaan!

Toimimme koulutusyhteistyössä Taitotalon ja alan muiden organisaatioiden kanssa.

n Suomen LVI-liitto SuLVIn koulutukset
n Yhteistyössä Taitotalo
n Muut yhteistyökumppanit

Maaliskuu
Lämpöpumppuratkaisut 25.3.
Yhteistyössä SULPUn kanssa järjestettävä tehokas puolenpäivän tietopaketti
lämpöpumppuratkaisujen parissa toimiville. Tavoitteena on nostaa esille
erilaiset tekijät, jotka vaikuttavat ratkaisevasti laadukkaan lopputuloksen
aikaansaamiseksi. Tietopaketti herättää osallistujaa syventämään omaa
osaamistaan lämpöpumppualalta tai vahvistamaan jo olemassa olevaa
osaamista.

Perustietoa LVI-automaatiojärjestelmistä 29.3.
Koulutuksen tavoitteena on antaa LVI-huollosta vastaaville henkilöille
perustietoa LVI-automaatiojärjestelmistä, niihin liittyvistä kenttälaitteistoista ja ohjauksista. Koulutuksessa painotetaan käytännönläheistä
ongelmaselvittelyä automaatiojärjestelmien näkökulmasta katsottuna.

IV- ja KVV-työnjohtajakoulutus 31.3., 6.4. ja 8.4.
IV- ja KVV-työnjohtajan FISE-pätevyystenttiin valmentavan kolmipäiväisen verkkokoulutuksen aikana käydään läpi ilmanvaihtolaitoksia,
vesi- ja viemärilaitteistoja koskevia asetuksia sekä YSE 1998 sopimusehtoja. Voit osallistua joko kaikkiin tai vain osaan koulutuspäivistä
omien tavoitteidesi mukaisesti.

Huhtikuu
Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajien (KKL) ylläpitokoulutus 5.4.
Verkkokoulutuksessa käydään läpi keskeiset julkaisuun K1 ”Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet” liittyvät muutokset.
Koulutus on tarkoitettu kaukolämpötyönjohtajan pätevyyden omaaville
urakoitsijoille. Ylläpitokoulutus on pakollinen a-pätevyyttä uusiville.

Digipaja LVI-pienyrittäjille 5. ja 12.4.
Koulutuksessa tutustutaan eri sosiaalisen median alustoihin tavoitteena
oppia käyttämään niitä tehokkaasti, jolloin yrityksen löydettävyys internetissä paranee. Koulutus auttaa pienyrittäjiä näkymään internetin hakukoneissa, hyödyntämään ilmaista markkinointimahdollisuutta ja luomaan
sujuvasti asiakaskontakteja sosiaalisessa mediassa. Koulutuksen aikana
luodaan tai aktivoidaan yritykselle profiili sosiaalisen median palveluihin.

IV-mittauksen pätevyys: Ilmastointijärjestelmien mittauksen ja
säädön koulutus 27.-29.4.
Ilmamäärien mittaus- ja säätötaito on tarpeen kaikille ilmanvaihdon
ja ilmastoinnin urakoinnissa, suunnittelussa ja valvonnassa toimiville.
Pätevöitynyt IV-mittaaja on perehtynyt käytännönläheisesti ilmamäärien mittaamiseen eri menetelmillä. Hän tunnistaa/osaa: säätötoimenpiteet, eri mittalaitteiden käytön, säätödokumentit, pääte-elinten
mittaukset sekä heittokuvion muuttamisen.

Energiatodistuksen laskenta – käytännön laskentaesimerkkejä ja
laadintamalleja energiatodistuksen laatijoille 28.4.
FISEn hyväksymä Energiatodistuksen laatijan pätevyyden täydennyskoulutus. Tässä uudistetussa 1/2 päivän käytännönläheisessä
verkkokoulutuksessa saat lisää tietoa energiatodistuksen tekemisen
laskelmista. Näin pystyt parantamaan laskentaosaamistasi ja energiatodistuksen laatua sekä kehittymään asiantuntijana.

Toukokuu
Energiatodistuksen laatijan koulutus, perustaso 2.-4.5.
Energiatodistus edellytetään uudisrakennuksen rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Todistus on myös oltava silloin, kun rakennus tai
sen osa myydään tai vuokrataan. Tässä verkkokoulutuksessa saat
perustiedot energiatodistuslaista ja uudesta asetuksesta sekä opit
laatimaan energiatodistuksen. Voit valita haluamasi mukaan 1-3 ½
pvän osaa, johon osallistut. FISEn hyväksymä perustason pätevyystenttiin valmentava koulutus.

Energiatodistuksen laatijan koulutus, ylempi taso 9.-11.5.
Dynaamisen laskentamenetelmän perusteet sekä kesäajan sisälämpötilan hallinta ja simulointi (IDA-ICE) -verkkokoulutuksessa perehdytään dynaamisen laskennan perusteisiin, erilaisiin laskentamalleihin
sekä dynaamisen laskennan tärkeimpiin tekijöihin ja sisäänsyöttöparametreihin. Rakennuksen lämpödynamiikkaa tarkastellaan
käytännön harjoitusten avulla. Voit valita haluamasi mukaan 1-3 ½
pvän osaa, johon osallistut. FISEn hyväksymä ylemmän tason pätevyystenttiin valmentava koulutus.

Ilmoittautuminen
Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan (KKL) pätevyyskoulutus 7.4.
Koulutuksen tavoitteena on antaa tarvittavat tiedot kohteiden suunnittelusta, asennuksesta, mitoittamisesta sekä asiakkaan perehdyttämisestä
kohteessa. Painopiste on lämmönjakokeskuksen suunnittelussa mitoituksineen. Koulutuksen ja tentin hyväksytysti suorittaneen ja pätevyysvaatimukset täyttävän on voi hakea kaukolämpötyönjohtajan pätevyyttä.

sulvi.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
jonna.hoikka@sulvi.ﬁ

Seuraavat FISE-tentit
IV- ja KVV-työnjohtajien, kylmä- ja haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijoiden, IV- ja LVV-kuntotutkijoiden sekä energiatodistuksen laatijoiden FISEpätevyystentit järjestetään 18.5.2022 verkossa.
Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttipäivää.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

sulvi.fi/patevyystentit.

