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KOUVOLAN LVI-YHDISTYKSEN  50-VUOTISHISTORIIKKI  1967 – 2017

Juhlimme 50-vuotta täyttävää Kouvolan LVI-yh-
distystä KoLVIa. Suomen LVI-liitto SuLVI toimii 
jäsenyhdistystensä keskusjärjestönä ja edistää talo-
tekniikka-alan kehitystä maassamme. Me emme 
ehkä näy LVI-alan ammattilaisten elämässä yhtä 
läsnä kuin paikallinen jäsenyhdistys ja vielä vä-
hemmän näymme heidän asiakkaidensa arjessa, 
mutta talotekniikka – se koskettaa jokaista ihmis-
tä lähes joka hetki.

Laadukkaasti rakennettu koti, koulu tai muu 
kiinteistö on jokaiselle tärkeä asia. Haluamme 
asua lämpöisessä kodissa, jossa on terveellinen si-
säilma. Juuri siksi tarvitaan ahkeraa tiedottamista 
ja kouluttamista, jotta tilaajat osaavat valita päte-
vimmät tekijät ja tekijät osaavat valita kuhunkin 
rakennukseen soveltuvimmat ratkaisut. Kouvo-
lan LVI-yhdistys tekee merkittävää tiedotustyötä 
vuosittain julkaisemalla LVI-viestiä paikkakun-
nallaan. Olen hyvin ylpeä tästä KoLVIlaisten te-
kemästä työstä ja toivon, että LVI-viestin julkai-
seminen jatkuu tulevaisuudessakin laadukkaana 
kuluttajille suunnattuna oppaana.

Yhdistystoiminta on merkittävää verkos-
toitumista
Kouvolan LVI-yhdistys täyttää tänä vuonna ko-
meat viisikymmentä vuotta ja juhlimme tätä 
merkittävää virstanpylvästä marraskuussa 2017, 
samalla kun Suomen LVI-liiton liittokokous jär-
jestetään Kouvolassa. Liittokokoukset ovat mer-
kittäviä kokoontumisia jäsenillemme. Jäsen-
yhdistyksen jäsenenä tutustuu oman alueensa 
ammattilaisiin, mutta liiton tapahtumissa tulevat 
tutuksi koko Suomen alan kärkitekijät. Yhdistys-
toiminnan merkitys painottuu yhä vahvemmin 
verkostoitumiseen ja läheisiin suhteisiin alan am-
mattilaisten kesken. Toki, jos miettii asiaa puh-
taasti bisneksen kannalta, tutustuu yhdistystoi-
minnan myötä myös potentiaalisiin asiakkaisiin, 
työnantajiin ja myös kilpailijoihin.

Viisikymmenvuotias reissaaja
Kouvolalaiset ovat aktiivisia oman osaamisensa 
kehittäjiä. Läpi historiansa KoLVI on järjestänyt 
ahkerasti jäsenilleen sekä koulutusta että tutustu-
mismatkoja kotimaisiin ja ulkomaisiin kohteisiin 
oppimaan ja näkemään uutta. Alansa kehitykses-
tä kiinnostuneen ammattilaisen käsiin voi kotinsa 
talotekniikan luottaa.

Viisikymmentä toiminnan vuotta on hieno saavu-
tus. Eikä minulla ole epäilystäkään siitä, etteivät-
kö tulevat viisikymmentä vuotta ole yhtä uteliaita 
ja tiedonhaluisia kuin tähänkin saakka. SuLVIn 
jokainen jäsenyhdistys on omanlaisensa, yksilöl-
linen. Viisikymppisen KoLVIn näen mielessäni 
nuorekkaana, päivänpaahteisena reissaajana, mat-
kalla taas kohden jotain uutta ja mielenkiintoista. 
Niinpä liitänkin tähän juuri KoLVIlaisille sopi-
van värssyn, jonka sanoilla onnittelen lämpimästi 
viisikymppistä yhdistystä!

Jatka vielä samaa rataa, vasta puoless’ väliss’ olet 
sataa.

Onnitellen
Tiina Strand
Toiminnanjohtaja
Suomen LVI-liitto SuLVI ry

SuLVIn toiminnanjohtajan tervehdys
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Kaupunginjohtajan tervehdys 
Kouvolan LVI-yhdistys 50 vuotta

Tervetuloa Kouvolaan
Kouvola on palveleva ja monimuotoinen noin 
86000 asukkaan kaupunki, Kymenlaakson maa-
kuntakeskus ja Suomen 11. suurin kaupunki. 
Kouvolan elinvoimaisuus, edullisuus, turvalli-
suus ja luonnonläheisyys tarjoavat kodikasta elä-
mää maaseudun ja keskustojen tiiviissä vuorovai-
kutuksessa.

Kouvolan kärkihankkeita ovat Kullasvaaran ter-
minaalialueen, ydinkeskustan ja Korian asunto-
messualueen kehittäminen sekä Ratamo-keskus, 
joka yhdistää sosiaalipalvelut, perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon palvelut toimi-
vaksi kokonaisuudeksi. Päijänteen vesistön Poh-
jois-Kymenlaaksoon yhdistävä Kimolan kanava 
avautuu huvivene- ja risteilyliikenteelle vuonna 
2019.

Kouvolan asema Kaakkois-Suomessa on vankis-
tunut viime vuosien aikana. Market-alueiden laa-
jentuminen ja Kauppakeskus Veturin valmistu-
minen ovat lisänneet palvelualojen työpaikkoja 
merkittävästi. Kiinteistöihin sijoittuneet yrityk-
set ovat tarjonneet kauan kaivattuja työtilaisuuk-
sia etenkin alueen nuorille palvelualojen ammat-
tilaisille. Meneillään on myös laaja nyt jo melkein 
loppusuoralla oleva Kouvolan keskustan kehittä-
mistyö, jonka myötä yrittämisen edellytykset pa-
ranevat myös ydinkeskustassa.

Kouvola on Suomen mittakaavassa ainutlaatui-
nen logistinen keskus sekä ainoa TEN-T-ydin-
verkon (Trans European Network) intermodaa-
literminaali Suomessa. Kyseinen TEN-T-verkko 
kattaa kaikki liikennemuodot:  lento-, meri-, rai-
de- ja tieliikenteen sekä niihin liittyvät satamat, 
lentoasemat, terminaalit ja rajanylityspaikat. Kou-
volan asema rautatielogistiikan osaamis- ja toi-
mintakeskittymänä nojaa myös sen erityisen vah-
vaan rooliin Kaukoidän ja Pohjois-Euroopan 
toimitusketjujen verkostoissa.

Kouvolan logistiikka-ankkurina toimii Suomen 
suurin tavaraliikenteen järjestelyratapiha. Sen an-
siosta seudulla on runsaasti kuljetus- ja huolinta-
alan yrityksiä, joiden toiminnan pääpaino on rau-
tatieliikenteessä. 

Rautatielogistiikan palvelut kattavat mm. met-
säteollisuuden paperikuljetukset, lasilogistiikan, 
raaka-ainelogistiikan sekä yksityiset rautatiekulje-
tukset ja huolinnan.

Kouvolan kaupungin toiminta tehostuu, vaikka 
suomalainen hallintojärjestelmä on myllerrykses-
sä. Väliportaan hallintoa uudistetaan rakentamal-
la uusia maakuntia. Kymenlaakson maakunnan 
valmistelu etenee alueen kuntien yhteisen tahdon 
pohjalta. 

Kouvolan kaupunki onnittelee Kouvolan LVI-
yhdistys ry:tä 50-vuotismerkkipäivän johdosta ja 
toivotamme liittokokousedustajat sekä muut vie-
raat lämpimästi tervetulleiksi Kouvolaan. 

Viihtyisää kokousviikonloppua ”Ihmeen hienos-
sa” Kouvolassa.

Marita Toikka
Kaupunginjohtaja
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KoLVIn puheenjohtaja Risto Aalto
Puheenjohtajan tervehdys   
  
Vuonna 1967 syntyi tarve yhdistää LVI-alan 
osaajat yhteen. Tuolloin perustettiin Pohjois-Ky-
menlaakson LVY-kerho, nykyinen Kouvolan 
LVI-yhdistys, KoLVI ry. Yhdistyksen nykyinen 
jäsenmäärä on vakiintunut 130 tietämille. Jäse-
nistö edustaa yhteiskunnan eri  toimialueita, jot-
ka vaikuttavat elämän kannalta merkittäviin 
asioihin. Yhdistyksen toiminta-alueena on Ky-
menlaakson alue.

Yhdistyksen toiminta keskittyy jäsenistön koulu-
tukseen, virkistykseen sekä yleishyödylliseen toi-
mintaan. Yhdistystoiminta on tällähetkellä jon-
kinasteisessa osallistujakriisissä. Johtuuko se siitä, 
että nykyisin kaikki kanssakäyminen tapahtuu 
”somessa”, on pohdinnan paikka.

Keväällä julkaisimme LVI-viestistä juhlanume-
ron, 27. vuosikerta painosmäärältään 92.000 kpl, 
joka jaettiin koko Kymenlaakson talousalueel-
le. Yhdistyksen 50-vuotishistoriikki julkaistaan 
50-vuotisjuhlassa marraskuussa.

Kouvolan Seudun Ammattiopiston talotekniik-
ka-alan opiskelijoille lahjoitimme juhlavuoden 
kunniaksi  määrältään aikaisempaa suuremmat 
stipendit (4 kpl).

Saimme myös järjestettäväksi Suomen LVI-liiton 
liittokokouksen 24-25.11.2017 Kouvolaan.
Samana iltana juhlitaan Kouvolan LVI-yhdistyk-
sen 50-vuotista taivalta sekä 100-vuotiasta Suo-
mea ravintola Koskelassa Kuusankoskella.
Haluan kiittää kaikkia juhlavuoden järjestelyihin 
osallistuneita sekä kaikkia niitä, jotka ovat olleet 
rakentamassa tätä 50 vuotta.

Risto Aalto
Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry
Puheenjohtaja
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Historiikin laatijoiden tervehdys

Historiikkia laatiessa oli mainio tilaisuus perehtyä yhdistyksen värikkääseen menneisyyteen. Jäsenmää-
rä on vaihdellut riippuen taloudellisista ajoista, mutta sen sijaan aktiivisuus on ollut aina viime vuosiin 
saakka hyvällä tasolla. Vahvat vetäjät ovat aikojen saatossa vieneet yhdistystä läpi kivien ja kantojen. 
Kiinnostuksien ja koulutuksien kohteet ovat seuranneet ajan vaatimuksia. Parhaiten ovat jäsenistön 
mieleen jääneet yhteiset reissut. KoLVI on ollut alan merkittävä paikallinen edelläkävijä LVI-tietouden 
levittämisessä. 

Ajat ja tavat muuttuvat ja KoLVI, kuten muutkin yhdistykset, on uudenlaisten haasteiden edessä. In-
ternetin kautta löytyy valtava määrä tietoa ja palveluita, joita uusi sukupolvi käyttää tehokkaasti. Muut-
tuvassa maailmassa on hyvä muistaa kuitenkin, että yhtä asiaa ei netin kautta tavoita: henkilökohtaisia 
kohtaamisia. Ilman sitä olisi KoLVI:ia tuskin edes syntynytkään. Henkilökohtaiset paikalliset kontak-
tit ovat olleet tärkein voimavara ja ovat myös jatkossa. 

Monet pitkät perinteet ja ennen niin suositut tapahtumat kuten Saariselkä-Symposium, pilkkikilpai-
lut, LVI-huutokauppa, arpajaiset, hiihtokilpailut, lenkki- ja saunaillat ovat menettäneet suosiota ja näi-
den järjestelyt ovat osittain olleet pitkilläkin tauoilla. Stipendit, LVI-viesti, pikkujoulut ja opintomatkat, 
ovat edelleen tärkeitä perinteitä. Uutena  perinteenä voidaan pitää jo jokavuotisia jäsenistön golf-kisoja.

Kuten LVI-tekniikassa, myös yhdistystoiminnassa on avainseikkoja muuntojoustavuus. Yhdistyksem-
me on onnistunut tehtävässään. 

Toivomme KoLVI:lle menestystä ja tämän historiikin lukijoille mukavia lukuhetkiä.

Otso Tolvanen                       Pentti Harju
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KoLVIn perustaminen 1967

Pohjois-Kymenlaakson LVY-kerho (Kouvolan 
LVI-tekninen yhdistys ry) sai alkunsa vuonna 
1967 muutaman yritteliään, oman ammattialansa 
kerho- ja yhdistystoiminnasta kiinnostuneen hen-
kilön aktiivisuudesta. Nämä perustajajäsenet, tu-
tustuttuaan ensin Helsingissä toimivaan Suomen 
Lämpö- ja Vesijohtoteknilliseen yhdistykseen ja 
Lahdessa toimivaan LVI-kerhoon, päättivät koota 
paikalliset LVI-miehet yhteiseen kokoukseen saa-
dakseen perustetuksi Kouvolaan oman LVI-ker-
hon. 

Niinpä useiden yhteisten kahvikeskustelujen jäl-
keen, joissa olivat mukana Erkki Kailio, Väinö 
Marjasalo, Niilo Ukkonen, Esko Vaateri ja 
Raimo Vuohelainen päätettiin kutsua koolle 
LVI-kerhon perustava kokous. Kokous pidettiin 
silloisella Kouvolan Kauppakerholla. 

Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi kokouk-
seen saapui 13 muuta kerhotoiminnasta kiinnos-
tunutta LVI-miestä. Perustavassa kokouksessa 
toimi puheenjohtajana Väinö Marjasalo. Hän sel-
vitti kuulijoille lähinnä yhteisen kerhotoiminnan 
tärkeyttä ammattitaitoa ja yhteishenkeä kehittä-
vänä toimintana. Samassa yhteydessä kerrottiin 
muualla jo toiminnassa olevasta LVI-kerhotoi-
minnasta. Niinpä Kouvolaankin päätettiin pe-
rustaa oma uusi kerho nimeltään Pohjois-Kymen-
laakson LVY-kerho. Samalla kirjattiin 11 uutta 
jäsenhakemusta, jotka hyväksyi Suomen Lämpö- 
ja Vesijohtoteknillinen yhdistys. 

Alkavan kerhon toimihenkilöiden valinta-
kokous päätettiin pitää 30.05.1967 Kouvo-
lan kauppakerholla. Tätä päivää voidaan 
pitää KoLVIn perustamispäivänä.

Toukokuisessa kokouksessa valittiin kerhon en-
simmäiseksi puheenjohtajaksi Erkki Kailio, va-
rapuheenjohtajaksi Juhani Eloranta, sihteerik-
si Raimo Vuohelainen, rahastonhoitajaksi Eetu 
Nupponen, kerhomestariksi Niilo Ukkonen ja va-
rajäseneksi Eero Heikinheimo. Perustamisen jäl-
keen alkoi varsinainen toiminta. Vuoden 1968 
ensimmäinen tutustumisvierailu tehtiin Helsin-
kiin Arabian saniteettiposliinitehtaalle. Siitä alkoi 
läpi 50-vuotisen historian ahkera reissaaminen.

Vuonna 1971 muutettiin Helsingissä toimiva 
LVY, Helsingin Lämpö- Vesi ja Ilmastointiteknil-
liseksi yhdistykseksi ja ympäri Suomea toimivis-
ta  LVY:n kerhoista perustettiin vuoden loppuun 
mennessä paikallisia yhdistyksiä. Kouvolassa-
kin päätettiin 16.11.1971 pidetyssä kokouksessa 
muuttaa LVY-kerho rekisteröidyksi yhdistykseksi. 

Yhdistyksen nimeksi päätettiin antaa Kouvo-
lan Lämpö-, Vesi- ja Ilmastointitekninen yhdis-
tys ry. joka samalla liitettiin katto-organisaatioon 
eli Suomen Lämpö-, Vesi- ja Ilmastointiteknisten 
yhdistysten liiton jäseneksi. Katto-organisaation 
nimi on myöhemmin muuttunut SuLVI:ksi.

Kuvassa on vanha kauppalantalo, nykysin erilaisten tilaisuuksien viettopaikka, Tuu-
lensuoja
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Sosiaalinen media on vienyt jäseniä kaikilta yh-
distyksiltä ja järjestöiltä, niin myös KoLVI:lta. 
Verkostoituminen ja uuden tiedon hankintame-
todit ovat muuttuneet. Uusia jäseniä on tullut toi-

Jäsenmäärä
Vuoden 1968 aikana liittyi kerhoon uusia jäseniä 
niin, että vuoden lopussa jäsenmäärä oli jo 19 jä-
sentä. Yhdistyksen jäsenmäärä on suurimmillaan 
ollut v. 1991, jolloin jäseniä oli 199 henkilöä. 
Tämän historiikin valmistumisen aikana on jä-

mintaan harvakseltaan mukaan ja hallituspaikat 
ovat jääneet pääosin vanhemman kaartin vetovas-
tuulle.

senmäärä 134 henkilöä. Jäsenmäärä on ollut suu-
rin piirtein sama viimeiset 10 vuotta. Viimeisen 
10 toimintavuoden (2007-2017)  aikana on yhdis-
tyksen jäsenmäärä asettunut 130…140 välille. 

Uutta Kouvolaa. Kaikki muuttuu 
ja meidän on pysyttävä muutok-
sessa mukana
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Kokoukset ja aikakaudet

Yhdistyksen toiminnan perustana ovat olleet 
kuukausikokoukset. Kokouspaikkana toimi vuo-
den 1983 alusta Hotelli Sommelo Kuusankoskel-
la. Vuonna 1986 siirryttiin Kouvolaan, Hotelli 
Kymen Kartanoon. Vierailukokouksia pidettiin 
mm. teollisuuslaitoksissa, pankin tai vakuutus-
laitoksen edustustiloissa. Vuodet 1978-1982 oli-
vat kasvun ja vireän toiminnan aikaa. Perinteiset 
kuukausikokoukset esitelmöitsijöineen olivat toi-
minnan vakaana perustana. 

Ajanjaksoa 1988-1997 elettiin yhdistystoiminnas-
sa samaan malliin kuin Suomen talouselämäs-
säkin. 80-luvun loppu oli vielä voimakasta nou-
sun ja rakentamisen aikaa, puhuttiin ”hulluista 
vuosista”. 90-luvun alussa alkoivat talouselämän 
pyörät hidastua ja maa vaipui syvään ja pitkäai-
kaiseen, noin kuusi vuotta kestäneeseen lamaan. 
Vasta vuonna 1997 alkoi rakentaminen jälleen 
hiljalleen vilkastua talouselämän kohennuttua. 
Lamakaan ei sammuttanut yhdistyksen toimin-
taa, päinvastoin. 

Oli pakko keksiä uusia virikkeitä ja tapahtumia, 
joilla toimintaa pidettiin mielekkäänä. Kokous-
paikkana vuosina 1988 - 1991 oli Kouvolan uusi 
Hotelli Vaakuna. Vuonna 1992 siirryttiin takai-
sin Kuusankoskelle Hotelli Sommeloon.

Pitkään jatkui perinne, että kevään viimeinen 
kuukausikokous toukokuussa pidettiin Kausalan 
Haltonilla. Aikoinaan varsinaisen kokouksen li-
säksi iltaan kuuluu lentopallo-ottelu KoLVIn ja 
Haltonin joukkueiden välillä Kausalan Ravilin-
nassa. Joukkueet ovat olleet aika tasaväkisiä ja 
voittoja tuli molemmille. Joskus jopa siirryttiin 
illan päätteeksi vielä Iitin kirkolle Haltonin kesä-
mökille saunomaan ja heittämään talviturkit pois 
vasta jääpeitteensä luoneen Kymijoen vilpoisissa 
aalloissa. Halton on toiminut vuosia ansiokkaana 
kokousisäntänä järjestäen mm. karting-kilpailuja 
ja tutustumisen Iitin golf-keskukseen.

Kokous meneillään
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Aikakausi 1998-2006 oli yhdistystoiminnassa 
suhteellisen vakaata aikaa. 1990-luvun loppu ja 
2000-luvun alkupuoli olivat rakentamisessa nou-
susuhdanteen aikaa. 

2000-luvulla olivat selvästi vanhojen rakennus-
ten korjausrakentaminen ja LVI-järjestelmien sa-
neeraukset nousseet uudisrakentamisen rinnalle. 
Ajanjakson loppupuolella alkoi olla pulaa ammat-
titaitoisista LVI-asentajista. 

Vuoden 2005 alusta siirryttiin pitämään koko-
uksia Kouvolaan entisiin Säästöpankin kokous-
tiloihin Kauppalankadulle. Vierailukokouksia on 
KoLVI järjestänyt ahkerasti. 

Vuosina 2006-2009 kuukausikokouksia oli kah-
deksan vuodessa, 2010-2012 kuukausikokouksia 
oli seitsemän vuodessa ja vuodesta 
2013 alkaen kokouksia on ollut kuusi kertaa vuo-
dessa. Virallisia kokouksia on kaksi, kevätkokous 
maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. 

Kokouksiin on osallistunut viime viimeisinä vuo-
sina keskimäärin 10…15 henkilöä, joista noin 
puolet eläkeläisiä. Yhdistystoiminta on ukkoutu-
nut ja keinoja toiminnan elävöittämiseen on mie-
titty paljonkin. 

Kokouspaikkana on ollut 2014 alkaen Nevillen 
kammari Kouvolan keskustassa. Kokouskäytän-
töjä on yritetty muokata vapaampaan suuntaan 
turhan kokousjäykkyyden poistamiseksi ja siten 
saada pidetyksi jäsenistön mielenkiinto tulla ko-
kouksiin.

Aikakauteen 2007-2017 sisältyi vuonna 2009 
kuuden kunnan muodostama yksi yhteinen kau-
punki, Kouvola. Suunnittelijat ja urakoitsijat ovat 
joutuneet etsimään toimeksiantoja laajalti Kouvo-
lan ulkopuoleltakin epävakaassa taloustilantees-
sa. Venäjän kauppasaarrot ovat vaikuttaneet myös 
koko Kaakkois-Suomen talouteen. Työt ovat Suo-
messa keskittyneet pääkaupunkiseudulle ja kas-
vukeskuksiin. 

Tämän historiikin laatimisen aikana, vuonna 
2017, on havaittavissa jo selkeitä taloudellisen elpy-
misen merkkejä. Paikkakunnan rakennushank-
keet ovat olleet pääasiassa saneeraushankkeita, 
mutta myös muutamia paikkakunnan kauppa-
keskus- ja teollisuushankkeita on ollut mukana. 
Erityisesti linjasaneeraushankkeita on viime vuo-
sina on ollut paljon, koska Kouvolan kerrostalojen 
rakennuskanta on pääosin 1960-1970-luvuilta. 

Vierailukokouksia
Vuonna 1998 vierailtiin huhtikuussa Porvoon 
Nesteen öljynjalostamolla tutustumassa suuriin 
öljynjalostuslaitoksiin sekä muovipohjaiseen ta-
loon. Lokakuussa tutustuttiin Hinkkismäen 
maakaasuvoimalaan Kouvolassa.

1999 huhtikuussa käytiin kuukausikokouksen 
yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa tutustu-
massa kiinteistömessuihin. 

2000 ja 2001 vierailtiin Helsingissä FinnBuild- 
messuilla. 2002 vierailtiin lokakuussa Kymi 
Kymmene Oy:n paperitehtaalla Kuusaanniemes-
sä tutustumassa Euroopan suurimpaan uusittuun 
paperikoneeseen. 

2003 huhtikuussa vierailtiin Helsingissä Linnan-
mäen uudessa ”Sea Life-maailmassa” ja syyskuus-
sa Kuusaanniemessä Kymin Voiman vieraana tu-
tustumassa uuteen voimalaitokseen. 

2004 toukokuussa vierailtiin Tuusulassa Chiller 
Oy:n teollisuuslaitoksessa. 

2005 huhtikuussa vierailtiin Mäntyharjulla tutus-
tumassa Woikoski Oy:n uusittuihin ja laajennet-
tuihin kaasun tuotantolaitoksiin.
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LVI-viesti ja tiedottaminen

LVI-viesti on yksi KoLVIin tärkeimpiä tiedotus- 
ja samalla varainhankintakanavia. LVI-viestin 
syntyyn palaa mietteissään silloinen KoLVIn pu-
heenjohtaja Niilo Ukkonen. Vuonna 1985 Suo-
men LVI-yhdistysten liiton toiminnanjohtaja 
Ilpo Nousiainen soitti ja tapansa mukaan sanoi; 
” Kuulehan sinä Ukkonen” ja kertoi sitten liitossa 
syntyneestä ideasta LVI-tietouden levittämisestä 
suurelle yleisölle ja samalla mahdollisesti  paranta-
en  yhdistyksen taloustilannetta. 

Ideana oli paikallinen lehtiliite, jonka muodos-
tavat LVI-alan asiantuntija-artikkelit ja yritysten 
”kaupalliset tiedotteet” tasapainoisessa suhteessa. 

SuLVI oli ajatellut lehdestä 8-sivuista ja huomen-
lahjana he tarjoutuivat hankkimaan neljän sivun 
ilmoitukset ja asiantuntija-artikkelit. Näidenkin 
sivujen tuotto luovutettaisiin ensimmäisille lehti-
en tekijöille. 
Nämä ensimmäiset mahdollisuudet tarjotaan 
ensiksi KoLVI:lle ja jollekin Länsi-Suomen yh-
distykselle. Ilpo lopetti esityksensä kysymykseen 
”Saat kaksi sekuntia aikaa miettiä lähdettekö mu-
kaan?” Niilo kertoi vastanneensa ”Aikaa on puolet 
liikaakin, me lähdemme”. Tämän jälkeen alkoi 
hallituksessa ja muissa aktiiveissa kova ”sutina”, 
muistelee Ukkonen, nykyinen KoLVIn kunnia-
puheenjohtaja ja Hotorautojen Kunnianeuvos.
 

25.marraskuuta 2009 1
Marraskuu 2009, 20.vuosikerta

LVI-viestiä viety jo 20 vuotta
Vuonna 1985 Suomen LVI-yhdistysten toiminnanjohtaja Ilpo Nousi-
ainen otti yhteyttä Kouvolan LVI-yhdistyksen puheenjohtajaan Niilo 
Ukkoseen, ja tarjosi tälle mahdollisuutta alkaa toimittamaan maan 
ensimmäistä LVI-viestiä.

Ukkonen sai kaksi sekuntia aikaa 
miettiä. Hän ei edes käyttänyt 

kaikkea harkinta-aikaa, 
vaan tarttui tilaisuu-
teen välittömästi.

–Sitouduin asiaan 
ja lähdin viemään si-
tä eteenpäin, Ukko-
nen muistelee.

–Ensimmäinen 
tehtäväni oli saada 
yhdistyksemme hal-
lituksen tuki asialle, 
mikä ei todellakaan 
ollut vaikeaa.

KoLVI:n silloisen 
hallituksen jäseniä 

Ukkosen lisäksi oli-
vat Pentti Juutilai-
nen, Risto Korho-
nen, Markku Mur-
to, Lasse Väkevä, 
Raimo Laukkanen ja 
Markku Ahti.

Ravintola Puistokartanossa pide-
tyn kokouksen jälkeen työt jaettiin ja 
lehden sisältö suunniteltiin. Lisäksi 
perustettiin työryhmä, joka hank-
ki 40 prosenttia LVI-viestiin tarvit-
tavista ilmoituksista. Tähän ryh-
mään kuuluivat Lasse Markkanen, 

Usko Kuparinen, Risto Aalto ja 
Arvi Sivonen.

Loput ilmoituksista sekä puolet kahdek-
san sivuisen lehden aineistosta tuli SuLVI 
ry:ltä, joka ei kuitenkaan tienannut projek-
tilla. Koko LVI-viestin ideana oli, että ilmoi-
tuksista tullut mainostuotto jäi Kouvolan 
LVI-yhdistyksen omaan käyttöön.

Ensimmäisen LVI-viestin jutut käsitteli-
vät muiden muassa verkostojen jäätymis-
tä, kiinteistöjen kuivatusta vesivahinkojen 
jälkeen, maakaasua, kuutamourakointia 
ja ilmanvaihtoa - edelleen ajankohtaisia ai-
heita.

–Intoa lehden teke-
miseen meillä oli enem-
män, kuin taitoa, Ukko-
nen nauraa.

–Mutta LVI-viestin al-
ku havaittiin hyväksi; me 
teimme tulosta ja yhdis-
tys tienasi.

Niinpä KoLVI yksituu-
maisesti jatkoi lehden toi-
mittamista omin voimin, 
sillä SuLVI oli tukemassa 

vain ensimmäistä 
LVI-viestiä.

Ja hienosti 
Kouvolan LVI-
yhdistys onkin 
viestiä vienyt 
eteenpäin, sil-
lä tämä on LVI-
viestin 20. juhla-
numero.

–Välivuosia on 
ollut, mutta pää-
sääntöisesti vies-
ti on julkaistu ker-
ran vuodessa, to-
teaa Ukkonen.

–Meillä on ol-
lut todella ahkeraa 
väkeä, ja erittäin 
monta ansioitunut-
ta viestin tekijää, 

kuten Pasi Laari, näin yh-
den mainitakseni.

Tänä päivänä Niilo Ukkonen nauttii eläkepäivistä, 
ja Kouvolan LVI-yhdistyksen kunniapuheenjohtajuu-
desta. Lisäksi hän on Hotoraudan Vääntäjien Kor-
kean Raadin Neuvos. Kyseinen raati on perustettu 
SuLVI ry:n edeltäjän, Suomen Lämpö ja Vesijohtotek-
nillisen yhdistyksen hallituksen toimesta. Ensimmäi-
set Neuvokset nimitettiin 1947.

Anna-Maria Talvio

Niilo Ukkonen se-
lailee ensimmäistä 

vuonna 1985 ilmes-
tynyttä LVI-viestiä.

Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

20v
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Tavoitteen mukainen tuotos saatiin aikaan ja ni-
meksi tuli LVI-viesti. Viestiä on talkoovoimin 
viety lähes jokaisena vuotena. Joukostamme on 
löytynyt monen alan taitajaa tai taitajan kaveria. 
Suhdanteiden vaihdellessa viestin aikaansaami-
nen vaatii välillä enemmän ja välillä vähän vä-
hemmän ponnistuksia. Mutta suuri ponnistus se 
on aina, erityisesti niille, jotka ovat vetovastuussa 
sen vuoden LVI-viestistä. 

Artikkeleiden välityksellä on saatu levitetyksi ra-
kentajille ja suurelle yleisölle vuosittain vaihtuvien 
teemojen mukaisesti LVI- ja kiinteistöalan mää-
räyksiä, erilaisia tuotteita ja järjestelmiä sekä hoi-
to- ja huoltovihjeitä. Myös uutuustuotteiden esit-
telyyn viestimme on ollut erinomainen kanava. 
Ilmoitushankinnassa ja toimitustyössä pyritään 
tasapainoon ilmoitusten ja artikkeleiden välillä. 
Kantavana periaatteena on se, että LVI-viesti on 
yleishyödyllinen, se tehdään vapaaehtoisvoimin, 
emmekä ilmoitushankinnassakaan kilpaile kau-
pallisten toimijoiden kanssa. 

LVI-viestin tuotolla rahoitetaan LVI-alan opiske-
lijoille vuosittain myönnettävät stipendit, järjeste-
tään opintomatkoja ja virkistystoimintaa. Vuosi-
na 1988-1992 julkaistiin vielä LVI-viestiä hyvällä 
menestyksellä, mutta sitten alkoi lama-aika vai-
keuttaen ratkaisevasti ilmoitusten saantia ja leh-
den julkaisemisesta päätettiin luopua. Päätoimit-
tajina lehdessä toimivat perättäisinä vuosina Lasse 
Väkevä, Ismo Grönvall, Ari Sydänmaanlakka ja 
Risto Aalto.

Vuonna 1997 marraskuussa julkaistiin 30-juhla-
vuoden kunniaksi LVI-viesti.  Lehden julkaisus-
sa ehti tulla lama-ajan takia peräti viiden vuoden 
tauko. Lehti pyrittiin tekemään niin ulkoasultaan 
kuin sisällöltään erittäin hyvälaatuiseksi. LVI-
viestin toimikunnan puheenjohtajana toimi jäsen 
Ahti Mäkinen. 
Hyvän ilmoitusmyynnin ansiosta lehden netto-
tuotto saavutti kunnioitettavat 50 000 mk.

Vuosina 1998 ja 1999 lehden päätoimittajana ja 
toimikunnan vetäjänä on toiminut jäsen Lasse 
Väkevä, 2000-2002 Tapio Saarela, 2003-2005 
Heimo Lehkonen, 2006 Tapio Saarela.

LVI-viesti lehti ilmoituksineen on tuonut yhdis-
tyksen kassaan lähes kaksi kolmannesta kaikesta 
tulon hankinnasta. Vuonna 2006 julkaistu lehti 
oli LVI-viestin 17. vuosikerta.

Yhdistyksen tiedottaminen jäsenistölle siirtyi ny-
kyaikaan 10.02.2003 jolloin kuukausikokouksen 
yhteydessä julkistettiin KoLVI:n omat kotisivut. 
Kotisivut oli rakentanut jäsen Heimo Lehkonen 
yhdessä SuLVI:n tiedottajan kanssa. Myös  kuu-
kausitiedotteet on tehty sähköpostijakelulla. 

2011 lopulla Anne Paakkanen ja Yrjö 
Määttänen rakensivat verkkosivun, www.
kolvinet.fi, jota Yrjö on siitä asti ylläpitä-
nyt.  
Ainoastaan kahden virallisen kokouksen kutsut 
on lähetetty jäsenistölle toistaiseksi postin kautta. 
Vuonna 2012 uudistetuilla kotisivuilla onkin teh-
ty lähes 4000 lukijaa. 

LVI-viesti 2007-2017
Vuosi 2007 (18. vuosikerta) 
Päätoimittaja Pasi Laari. Pääteemana oli raken-
nusten sisäilma ja viilennys. Toimikunta Ismo 
Grönvall, Sirkku Heikkilä, Ari Hyvärinen, Vesa 
Hämäläinen, Olavi Kunnasto, Heimo Lehkonen, 
Pasi Pipatti, Tapio Saarela, Seppo Summanen ja 
Ari Sydänmaanlakka.
 
Vuosi 2008 (19. vuosikerta) 
Päätoimittaja Pasi Laari. Pääteemana oli raken-
nusten lämmitys ja energiatehokkuus. Toimikun-
ta: Ismo Grönvall, Sirkku Heikkilä, Ari Hyväri-
nen, Vesa Hämäläinen, Olavi Kunnasto, Heimo 
Lehkonen, Pasi Pipatti, Tapio Saarela, Seppo 
Summanen ja Ari Sydänmaanlakka.

Vuosi 2009 (20. vuosikerta) 
Päätoimittaja Pasi Laari. Pääteemana oli raken-
nusten vesi- ja viemäröintijärjestelmät ja niiden 
saneeraus sekä kosteusvaurioiden korjaus. Toimi-
kunta: Ismo Grönvall, Sirkku Heikkilä, Ari Hy-
värinen, Vesa Hämäläinen, Olavi Kunnasto, Hei-
mo Lehkonen, Pasi Pipatti, Tapio Saarela, Seppo 
Summanen, Ari Sydänmaanlakka, Hannu Lem-
metti, Jari Vesalainen, Risto Aalto.

Vuosi 2010 (21. vuosikerta) 
Päätoimittaja Otso Tolvanen. Pääteemana oli ra-
kennusten putkisaneeraukset. Toimikunta: Ismo 
Grönvall, Ari Hyvärinen, Vesa Hämäläinen, Hei-
mo Lehkonen, Pasi Pipatti, Pasi Laari, Tapio Saa-
rela, Ari Sydänmaanlakka, Jari Vesalainen, Juha 
Rauta, Risto Aalto.

Vuosi 2011 (22. vuosikerta) 
Päätoimittaja Otso Tolvanen. Pääteemana oli-
vat energiaratkaisut. Toimikunta: Ari Hyvärinen, 
Heimo Lehkonen, Pasi Pipatti, Pasi Laari, Tapio 
Saarela, Jari Vesalainen.

Vuosi 2012 (23. vuosikerta) 
Päätoimittaja Heimo Lehkonen. Pääteemana oli-
vat energiamääräykset, lattialämmitys ja LVI-jär-
jestelmien kunnossapito. Toimikunta: Ari Hyvä-
rinen, Pasi Pipatti, Pasi Laari, Tapio Saarela, Jari 
Vesalainen, Ismo Grönvall, Ari Sydänmaanlakka, 
Risto Aalto, Otso Tolvanen, Juha Rauta ja Sirkku 
Heikkilä.
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Vuosi 2013 (24. vuosikerta) 
Päätoimittaja Heimo Lehkonen. Pääteemana oli 
lämpöpumput, haja-asutusalueiden jätevesiratkai-
sut ja uudet määräykset. Toimikunnan jäsenet: 
Pasi Laari, Ari Hyvärinen, Pasi Pipatti, Tapio Saa-
rela, Jari Vesalainen, RistoAalto, Otso Tolvanen, 
Juha Rauta, Antti Ruhanen, Hemmi Vauhkonen, 
Yrjö Määttänen ja Sirkku Heikkilä.

Vuonna 2014 
LVI-viestiä ei julkaistu. Syynä oli LVI-viestin jul-
kaisuajankohdan muuttaminen syksystä kevää-
seen.

Vuosi 2015 (25. vuosikerta) 
Päätoimittajat Jari Sanamäki ja Ari Hyvärinen. 
Pääteemana oli radonin ja sisäilmaongelmien tor-
junta. Toimikunnan jäsenet: Heimo Lehkonen, 
Pasi Laari, Pasi Pipatti, Tapio Saarela, Jari Vesa-
lainen, Risto Aalto, Otso Tolvanen, Juha Rauta, 
Hemmi Vauhkonen, Yrjö Määttänen ja Vesa Hä-
mäläinen.

Vuosi 2016 (26. vuosikerta) 
Päätoimittajat Jari Sanamäki ja Ari Hyvärinen. 
Lehden pääaiheet uusi asbestilaki, koneellinen il-
manvaihto, energiatehokkuus. Toimikunnan jä-
senet: Pasi Laari, Pasi Pipatti, Tapio Saarela, Risto 
Aalto, Otso Tolvanen, Yrjö Määttänen, Jari Vesa-
lainen, Tommi Kanerva.

Vuosi 2017 (27. vuosikerta) 
Päätoimittajat Jari Sanamäki ja Ari Hyvärinen. 
Pääteemana oli KoLVI 50 vuotta juhlajulkai-
su. Toimikunnan jäsenet: Pasi Laari, Pasi Pipat-
ti, Tapio Saarela, Risto Aalto, Otso Tolvanen, Yrjö 
Määttänen, Jari Vesalainen, Tommi Kanerva, 
Risto Aalto, Ari Sydänmaalakka, Vesa Hämäläi-
nen.

LVI-viestiä vuosien takaa
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Huutokauppa ja messutoimintaa

Huutokauppaa 
Ensimmäiseksi huutokauppapaikaksi valittiin sil-
loisen Hankkijan takapiha. Meklarina alkuvuosi-
na toimi itseoikeutetusti yhdistyksen sanavalmis 
mies Hannu Suuronen.

Hankkijan takapihan jälkeen siirryttiin huuto-
kauppa pitämään vuonna 1989 Onnisen pihalle, 
1992 Huberin pihalle, 1993 Kouvolan Putkityön 
pihalle ja 1994 Prisma-Marketin pihalle Kouvo-
laan. Myytävät tavarat ovat olleet pääasiassa käy-
tettyä tavaraa, joukossa vähän uuttakin.

Huutokauppaa pidettiin vuosina (1998-2006) 
Prisma-marketin pihalla. Vapaaehtoisia jäseniä 
huutokauppatoimintaan osallistui noin 15…20 
hlöä. Suurin osa tavaroista oli saatu eri yrityksil-
tä lahjoituksina, osa purkutavarana rakennustyö-
mailta ja osa jäsenten omista varastoista. Kaikki 
myytävä tavara oli joko uutta tai käytetty ja täysin 
käyttökuntoista.

Huutokaupan yhteydessä järjestettiin myös 
arpajaiset. Pääpalkintoina oli mm. digiboxi, 
CD-soitin, hyvälaatuisia kännyköitä, suihku-
sekoittajia yms. Arpajaisten vastaavana vetä-
jänä ja viranomaisten lupien hankkijana  toi-
mi jäsen Seppo Summanen. Huutokauppa ja 
arpajaiset yhdessä toivat yhdistyksen kassaan 
noin reilun kolmanneksen kaikesta vuosittai-
sesta tulonhankinnasta.

1998–2000 Huutokauppatoimikunnan pu-
heenjohtajana  toimi jäsen Sakari Sinkkonen 
ja vuosina  2001–2004 Ahti Nyyssönen, 2005 
Olavi Kunnasto ja 2006 Ari Sydänmaanlakka.

KoLVI:in huutokauppatoiminta arpajaisineen 
loppui vuoteen 2006, jonka jälkeen huuto-
kauppaa ei ole järjestetty.

Huutokauppatoimikunnan vetäjinä ovat toimi-
neet Hannu Suuronen, Risto Korhonen, Asko 
Myllylä, Eero Hyytiäinen, Sakari Sinkkonen, 
Jukka Metiäinen, Vesa Hämäläinen ja Olavi 
Kunnasto.

Huutokauppaa Hankkijan takapihalla, 
meklarina Hannu Suuronen

Myyntitykit Hannu ja Rami asialla
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Messutoiminta
Vuonna 1970 kerho toteutti ensimmäisen suuren 
ponnistuksensa järjestämällä Kouvolassa LVI -70 
näyttelyn. Näyttelytoimikunnan puheenjohtaja-
na toimi Niilo Ukkonen ja jäseninä Aulis Niemi, 
Unto Kuismanen ja Viljo Viita. Näyttelyn toteu-
tukseen osallistui jokainen kerhon jäsen. Näytte-
ly onnistui erinomaisesti, vierailijoita näyttelyssä 
kirjattiin yli 5000 henkilöä ja kiinteistönhoitajia 
koulutettiin noin 100 henkilöä, paneelikeskuste-
luilla ja ”pulmakulmassa” pohdittiin LVI-asioita. 
Onnistuneen näyttelyn ja hyvän tuloksen innoit-
tamina päätettiin tehdä ulkomaanmatka Espan-
jan Mallorcalle toukokuun alkupuolella. Viikko 
vietettiin Palmassa kunnon turistien tapaan. Pal-
masta käsin retkeiltiin saarella, tehtiin mm. juna-
matka Solleriin sekä käytiin oikeassa espanjalai-
sessa härkätaistelussa. 

Vuonna 1978 osallistuimme Kymenlaakson ra-
kennusinsinöörien ja arkkitehtien kanssa ”Oma-
kotitalo” -näyttelyyn, joka antoi omakotirakenta-
jille paljon uusia ideoita ja tietoa rakentamisesta.

Vuonna 1982 oli taas vuorossa yhdistyksen suur-
hanke, kun Kouvolassa järjestettiin LVI-82 näyt-
tely. Varsinaisen LVI-näyttelyn lisäksi nytkin an-
nettiin entiseen malliin koulutusta asentajille ja 
isännöitsijöille. Näyttely oli vuoden merkkitapaus 
Kymenlaaksossa.

LVI-viestin tulojen romahtaessa 1992 jälkeen alet-
tiin miettiä uusia varojen hankintatapoja. Kouvo-
lassa järjestettiin vuonna 1991 rakennus- ja sisus-
tusmessut Kymenlaakson messujen toimesta. 

Kun meillä oli vanhaa kokemusta näyttelytoi-
minnasta jo yhdistyksen alkuvuosilta lähtien, pää-
timme lähteä messuille mukaan omalla osastolla. 

Messutoimikunnan vetäjäksi valittiin jäsen Eero 
Hyytiäinen ja hänen avukseen 5 muuta jäsentä. 
Meidän toimintaperiaatteemme oli se, että KoL-
VI vuokraa messuosaston, hankkii sinne LVI-lai-
tevalmistajilta esiteltävät tavarat, pystyttää mes-
suosaston, jäsenet toimivat koko messujen ajan 
osastolla esittelijöinä ja messujen päätyttyä purka-
vat osaston. 

Myös laitevalmistajien edustajat saivat käydä osas-
tolla esittelemässä tuotteitaan meidän apunamme 
halunsa mukaan. Suurin osa tavaroista pyrittiin 
myymään messutarjouksina ja loput palautetaan 
takaisin valmistajille. 

Vuoden 1991 messut onnistuivat hyvin ja niinpä 
messutoimintaa päätettiin jatkaa ja se jatkuikin 
keskeytyksettä kuusi vuotta samalla periaatteella. 
Messuja järjestettiin  pääasiassa Kouvolan jäähal-
lissa, Kouvolan Ammattioppilaitoksella ja vuonna 
1993 oltiin ”Maaseutumessujen” merkeissä Kou-
volan raviradalla.                 

KoLVI osallistui vuonna 2004 Heinolan asunto-
messuille. Meidän ansiokas talkooporukkamme 
hoiti koko SuLVIn osaston toiminnan. Jaoimme 
osastolla viikon ajan Talotekniikka-lehteä messu-
vieraille ja kerroimme SuLVIn toiminnasta. Mes-
sutalkoisiin osallistui noin 20 henkeä.

Messuja
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Kontakteja koulumaailmaan
Vuodesta 1992 lähtien yhdistyksemme on har-
joittanut oppilaanohjaustoimintaa Kouvolan ja 
Kuusankosken koulujen yläasteilla. Koulujen ylä-
asteilla on käyty kertomassa LVI-alasta mahdol-
lisena tulevana ammattina jatkokoulutuspaikkaa 
miettiville nuorille. Esityksiä on havainnollistettu 
SuLVIn tekemillä diakuvilla ja videonauhoilla. 

Vuonna 1989 perustettiin Kouvolan Ammattiop-
pilaitokselle LVI-alan ammatillinen neuvottelu-
kunta, johon ammattiopettajien lisäksi ovat kuu-
luneet, puheenjohtajina yhdistyksemme jäsenet 
Ahti Mäkinen, Pasi Laari ja Kari Aalto.  Jäseninä 
neuvottelukunnassa ovat olleet mm. Lasse Väke-
vä, Risto Vuorinen, Otso Tolvanen ja Jouni Leh-
tovirta. Ammatillinen neuvottelukunta seuraa, 
että LVI-koulutus oppilaitoksessa pysyy ajan ta-
salla ja laadukkaana sekä antaa säännöllisesti pi-
dettävissä kokouksissa opettajille käytännön tie-
toa LVI-alan kehityksestä. 
KoLVI on ollut uranuurtajana OPO-toiminnan 
aloittamisessa Suomessa. 

Kouvolassa OPO-toiminta on aloitettu 1992 Nii-
lo Ukkosen toimesta. Pasi Laari toimi 2001–2004  
KoLVIn edustajana SuLVI:n hallituksessa ja sa-
malla OPO-toimikunnan puheenjohtajana. SuL-
VIn liittovaltuuston syyskokouksessa Kokkolassa 
OPO-toimikunta palkittiin vuoden LVI-uroteko 
maininnalla ja Pasi Laarille myönnettiin vuo-
den SuLVIkas-kunniakirja. 

Vuonna 1995 järjestettiin Kouvolan ammattiop-
pilaitoksella koko Suomen ammattioppilaitosten 
väliset, valtakunnalliset LVI- taitokilpailut. Kil-
pailussa oli teoriaosa ja käytännön asennuskilpai-
lu. Voiton vei kouvolalainen Leo Summanen.

Stipendi- ja avustustoiminta 
Toukokuussa 1970 koulujen päättyessä aloitettiin 
stipendien jako Kouvolan Ammattikoulun par-
haille LVI-oppilaille. Stipendien jako on jatkunut 
katkeamatta tähän päivään asti. Myös Kouvolan 
Kotiteollisuuskoulun LVI-linjalle jaettiin stipen-
dejä noin 12 vuotta. 
Viimeisen 10 vuoden aikana on stipendejä jaettu 
seuraavasti:

2007 KSAO, LVI-linja: Krista Laine, Manu 
Huuhilo ja Jouni Kuokka

2008 KSAO, LVI-linja: Jukka Tonteri, Jani Hän-
ninen, Juho Ståhlberg, Sami Hellsten, Petri Nie-
melä

2009 KSAO, LVI-linja: Iiro Koivunen, Vesa Ko-
mulainen, Tuomas Turtiainen Mikkelin AMK: 
Päivi Jyrkinen, Jukka Piispa ja Pekka Kurko

2010 KSAO, LVI-linja: Miika Sipiläinen

2011 KSAO, LVI-linja: Tommi Kettunen, Tuukka 
Ahtiainen 
Mikkelin AMK: Janne Murto

2012 KSAO, LVI-linja: Pauli Kautto

2013 KSAO, LVI-linja: Olli-Pekka Makkonen 

2014 KSAO, LVI-linja: Eero Sillanpää, Miika 
Tuominen 

2015 KSAO, LVI-linja: Elmeri Salonen, Juha Per-
tamo, Joona Rantanen

2016 KSAO, LVI-linja: Niko Henttonen, Matti 
Ahonen, Markus Moilanen

2017 KSAO, LVI-linja: Wiljam Töyrylä, Teemu 

Polttoleikkausharjoitus 
ammattioppilaitoksessa

Väinö Tantun talo
1974 tehtiin yhteistyöhankkeena rakennusmes-
tariyhdistyksen ja sähköteknikkoyhdistyksen 
kanssa omakotitalon perusparannushanke vai-
keavammaiselle Väinö Tantulle Uttiin.
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Koulutukset työhön

KoLVI on ollut edelläkävijä jäsenistö alan paikal-
lisen koulutuksen ja opintomatkojen toteutuk-
sissa. Vuoden 1972 aikana alettiin kehitellä jäse-
nistön kouluttamista yhdistyksen puitteissa mm. 
tekemällä opintomatkoja LVI-alan tehtaisiin ja 
laitoksiin sekä kotimaahan että ulkomaille. Kou-
lutustavoitteita toteutettiin 1973-1977 paneelikes-
kustelujen muodossa, aiheena energiansäästö asu-
mistasoista tinkimättä sekä öljylämmityslaitoksia 
koskevat uudet määräykset.

Vuonna 1978 järjestettiin uuden D1 mukainen 
vesijohtojen ja viemäreiden mitoituskurssi Kou-
volassa, kouluttajina Juhani Tengvall sisäasianmi-
nisteriöstä ja Hannu Haapanen Lahden vesilai-
tokselta.

Vuonna 1985 lokakuussa seurasi Kylmäteknii-
kan jatkokurssi, nyt pääaiheena oli ”Ilmastoinnin 
jäähdytys”. Puuhamiehenä toimivat samat henki-
löt kuin edellisenäkin vuonna. Luennoitsijat Som-
melossa olivat samat kuin edelliselläkin kurssilla ja 
osanottajia oli yli 40.

Koulutusta on järjestetty tiiviisti yhdessä SuLVI:n 
kanssa. Kursseista mainittakoon LVI-palotekniik-
kakurssi 1988, vesi- ja viemärijohtojen jäätymi-
sen ennaltaehkäisykurssi 1989, asuinrakennusten 
märkätilakurssi 1989.
LATUVA laatukoulutus järjestettiin 1992, KVV-
työnjohto- ja tutkintokurssi 1993,  ”Me raken-
namme LVI-alan nousuun” seminaari 1993,  

Vuonna 1983 järjestimme ensimmäisen ”KVV-
työnjohtajakurssin” Kuusankoskella hotelli Som-
melossa. Viikonvaihteen kestäneeseen kurssiin 
osallistui 35 henkilöä.

Vuonna 1984 lokakuussa järjestettiin kaksi ilta-
päivää kestänyt ”Kylmätekniikkakurssi” Somme-
lossa. Puuhamiehenä toimi silloin Hankkijan kyl-
mäosastolla toiminut jäsenemme Markku Ahti 
sekä Kailion suunnittelutoimistosta Tauno Sän-
kiaho. Luennoitsijoina oli kuusi asiantuntijaa eri 
kylmäfirmoista. Kurssi sai hyvän suosion ja kurs-
seille osallistui 46 henkeä. Kurssikuva on alla.

DDC – suunnittelukurssi 1994, ilmanvaihtoka-
navien puhdistus- ja suodatuskurssi 1997 sekä 
SuLVIn järjestämä vesiseminaari Kouvolassa 
1997.

Vuosina 1991-1993 Kouvolan paikallisradios-
sa toimitettiin ”Putkiradiota”. Jäsenemme Nii-
lo Ukkonen, Pasi Laari, Ahti Nyyssönen ja Ismo 
Grönvall olivat lähetyksissä mukana vastaamassa 
kuuntelijoiden esittämiin LVI-alaa koskeviin ky-
symyksiin.

Vuonna 1998 opiskeltiin uudet LVI-palomäärä-
ykset.

Kylmätekniikkakurssin opiskelijat
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Vuonna 1999 oli kylmäalan alkeiskurssi 1, ilmas-
toinnin ja prosessin jäähdytys sekä viemäriraken-
tamisen ääni- ja palotekniikka.

Vuonna 2000 oli lämmitys-2000 kurssi ja kylmä-
alan kurssi 2.

Vuonna 2001 oli uudet rakentamismääräykset A1 
ja  D6.

Vuonna 2002 oli uudet rakentamismääräykset 
D2, E1 ja E7.

Vuonna 2005 oli uudet rakentamismääräykset E7

Vuonna 2005-2006 järjestettiin Työturvallisuus-
kortti-koulutuksia Pasi Laarin toimesta. Työtur-
vallisuuskortin suoritti n.80 henkilöä. 

Vuonna 2006 luentotilaisuus ”Työssä jaksami-
nen ja työhyvinvoinnin johtaminen”, luentotilai-
suus ”Mitä hyötyä LVI-urakoitsijalle on pätevästä 
työnjohdosta”, luennoitsijana oma jäsen Pasi Laa-
ri.

Vuosi 2007 Työturvallisuus-korttikoulutus, Pasi 
Laari, 15 henkeä. Yhteistyössä SuLVIn kanssa 
Kouvolassa D1-koulutus, osallistujia oli yhteensä 
32. Energiatodistus-koulutus Kouvolassa. Osallis-
tujia 17. 

2008 pidettiin LVI-projektin suunnittelu- ja 
ohjauskoulutus Kouvolassa. Kouluttajana toi-
mi LVI-insinööri Tapani Nousiainen SRV:ltä. 
Osallistujia 16 henkilöä. SuLVI - EKVy semi-
naari Tallinnassa, johon KoLVI:sta osallsitui 
puheenjohtaja Heimo Lehkonen.  

2009 pidettiin Työturvallisuus-korttikoulutus, 
Pasi Laari 9.10.2009, 19 henkeä ja 16.10.2009 
18 henkeä. Täydennyskoulutus 27.11.2009 7 
henkeä ja peruskoulutus 4.12.2009 12 henkeä.

Vuosi 2011 pidettiin isännöitsijäkoulutus LVI-
tekniikasta Kouvolan AKK, kouluttaja Otso 
Tolvanen, kurssilaisia 15.

Sisäilman ennustamisen nettityökalukoulutus 
järjestettiin kuukausikokouksen yhteydessä, 
kouluttajat Pasi Hynynen ja Irma Welling, 
osallistujia 10 henkeä.
RakMK D3 SuLVI:n järjestämä Energiamää-
räyskurssi Kouvolassa, Kouvola-talo
RakMK D5 SuLVI:n järjestämä E-luvun las-
kentakurssi, Kouvolan Vaakuna.

19.11.2016 KoLVI järjesti LVIA-alan koulu-
tus talonrakennusalan ammattilaisille.

Välillä voi saada tukiopetustakin



z

KoLVI 50 vuotta22

Koulutuksella pyrimme entisestään nostamaan LVI-alan tasoa! Kuvan mukaisia ”sä-
töksiä” ei enää uusilla työmailla näe.

Kuvassa on asiallinen ja hyväksyttävä malliasennus.
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Saariselän symposiumissa on toiminut vuosien 
varrella luennoitsijoina mm. Partek, Suomen Pu-
hallintehdas Fläkt,  Kolmeks, Danfoss, Landis& 
Gyr, Neste, Carrier, Fincoil, Kojacool, Parca, LP-
Metalli, JOT-yhtiöt, Halton, Cooltrade, Vallox, 
LPM, Ourex, Outokumpu Pori-copper, GST, In-
tervent, Munters. 

Reissuilla oli joka vuosi noin 15 – 25 aktiivisinta 
jäsentä.

Matkaa on tehty omalla bussilla, joskus lentäen-
kin. Saariselällä majoituspaikkana toimi Kouvo-
lan kaupungin omistama Vahtamapään maja ja 
lisäksi insinööritoimisto Niemen maja, Kelonie-
mi.

Saariselkä
Vuonna 1986 joulukuussa, itsenäisyyspäivä-
viikolla aloitettiin KoLVIn merkittävin koulu-
tus- ja kaamoshiihtoperinne Saariselkä Symposi-
um. Idean isä oli jäsenemme Hannu Suuronen. 
Symposiumin periaatteena oli järjestää LVI-kou-

1996 hankittiin yhdistykselle yhtenäiset hiihto-
puvut. Oli sykähdyttävä näky, kun yli 20 mies-
tä hiihti letkassa samanlaisissa kirkkaankeltaisissa 
hiihtopuvuissa Saariselältä Kiilopäälle ja takaisin.

Kaupungin majalla järjestettiin omat itsenäi-
syyspäivän juhlat. Oleskeluhuoneeseen katettiin 
pitkät juhlapöydät ja juhlapäivälliset nautittiin 
pitemmän kaavan mukaan puheineen, yhteislau-
luineen ja muine ohjelmanumeroineen. 

Vuonna 2001 jäsenille hankittiin Rukan puna-
mustat hiihtopuvut ja viimeisimmät Haltin si-
ni-mustat hiihtopuvut hankittiin jäsenille 2005. 
Saariselällä hiihdettiin Saariselän ja Kiilopään 
erinomaisilla laduilla.

Saariselkä-Symposium on edellisen kerran toteu-
tettu vuonna 2012. 

lutustilaisuuksia Saariselällä, välillä hiihtäen ja 
lasketellen. Luennot olivat perinteikkään Tuntu-
rihotellin kabinetissa. 

Saariselkä
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Saariselkä 1992

Saariselkä 1993
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Koulutukset vapaa-aikaan 

Yhdistys on järjestänyt myös erilaisia kursseja va-
paa-aikaan. Ensimmäiset tanssikurssit järjestettiin 
Korialla Vilppulan nuorisoseuran talossa keväällä 
2002. 
Seuraavat tanssikurssit pidettiin Voikkaan Seu-
rantalolla 2003 ja vielä kolmannet Kouvolan 
Terpsikerhossa 2004. Kursseilla opetettiin ylei-
simmät lavatanssit tango, valssi, humppa, foksi, 
lava-jive, fusku, jenkka, ja polkka. Osallistujia oli 
n. 30 henkilöä avecit mukaan lukien. 

Myös kulinarististen nautintojen pariin on KoL-
VI opastanut jäseniään. Keväällä 2002 järjestet-
tiin Kouvolassa Mansikka-ahon koululla lihankä-
sittely- ja valmistuskurssi, opettajana toimi koulun 
talousopettaja ja hyvät lihat toimitti lihamestari 
Härkänen. Kurssin päätteeksi nautittiin itse val-
mistetut herkulliset pihvit laatuviinien kera, mu-
kana oli 11 henkilöä.

2002 järjestettiin juusto- ja viinikurssi, jolla oli 
mukana 10 jäsentä. Kurssin juustot lahjoitti Va-
lio ja heidän edustajansa oli opastamassa juustojen 
käyttöä eri tilaisuuksissa. Alkon edustajan opas-
tuksella opittiin valitsemaan sopivat viinit liha- tai 
kalaruokien kanssa. Opittiin myös mitkä juustot 
ja viinit sopivat yhdessä nautittaviksi.

Vuonna 2010 järjestettiin juusto- ja viinikurs-
si kuukausikokouksen yhteydessä, osallistujia 19 
henkeä ja ”konjakkikurssi” kuukausikokouksen 
yhteydessä, osallistujia 17 jäsentä. 
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Toimintaa Virossa
Vuonna 1993 KoLVI aloitti ensimmäisenä LVI-
yhdistyksenä Suomessa yhteistyön Eestin LVI-
yhdistyksen, (EKVU) ”Eesti Kutte-Ventilatsioo-
niinseneride Uhendus”, kanssa. Ensimmäinen 
matka tehtiin 7.10 – 10.10.1993 Tallinnaan ja 
Tarttoon 12 miehen voimin, matkan johtajana 
toimi Pasi Laari. Aluksi yövyttiin Tallinnan Viru-
hotellissa, jossa illalla järjestettiin paikallisille LVI-
miehille tiedotustilaisuus KoLVIn toiminnasta ja 
keskusteltiin yhteistyön aloittamisesta yhdistys-
temme välillä. 
Tilaisuudessa oli läsnä 6 eestiläistä LVI-mies-
tä, mukana oli myös Viron LVI-yhdistyksen pu-
heenjohtaja Vello Penjamin. Keskustelimme myös 
Suomen rakentamismääräyksistä ja esittelimme 
heille Suomen D1 ja D2 ohjekokoelmat, joista D2 
oli käännetty viron kielelle!

Seuraava tapaaminen Eestin LVI-yhdistyksen 
(EKVU:n) kanssa tapahtui seuraavana kesänä 
1994, jolloin Eesti-projektin vetäjät Pasi Laari, 
Ahti Nyyssönen ja Jouni Laurikainen sekä SuL-
VIsta Mikko Selin vierailivat jälleen Tallinnassa. 
Viru-hotellissa järjestettiin yhteinen tilaisuus, jos-
sa oli läsnä 15 EKVUn jäsentä, mukana myös pu-
heenjohtaja Vello Penjamin, sihteeri Tiit Puk ja 
Tarton edustaja Aivo Veisman. Tulkkaukset hoi-
teli eestiläinen Lea Asso ansiokkaalla kielitaidol-
laan. 

Tilaisuudessa keskusteltiin LVI-alan koulutuk-
sen aloittamisesta Eestin LVI-yhdistyksessä. Meil-
lä oli mukana eestin kielelle käännetyt SRMKn, 
D1, D2 ja D4 kirjat, jotka lahjoitimme kaikil-
le läsnäolijoille. Tässä tilaisuudessa otettiin myös 
ensi kerran virallisesti puheeksi kummiyhdistys-
toiminnan aloittaminen KoLVIn ja Eestin EK-
VUn yhdistyksen välillä. 

Kummiyhdistystoiminta käynnistyikin sitten lo-
kakuussa 1994 jolloin Eestin LVI-yhdistyksen ko-
kous nimitti Tarton kaupungin ympäristöineen 
KoLVIn kummiyhdistykseksi. Meidän yhteys-
henkilömme Tartossa oli Aivo Veisman.
Marraskuussa 1994 meidän Eesti-projektimme 
jäsen Jouni Laurikainen kävi Tallinnassa pitämäs-
sä muutamien muiden Haltonin edustajien kans-
sa IV-seminaarin eestiläiselle LVI-väelle.

Toinen varsinainen LVI-koulutustilaisuus järjes-
tettiin seuraavana keväänä 26.05.1995 Tartossa 
hotelli Ihastessa. Koulutuksen aiheena oli SRMK, 
D1 Vesi- ja Viemärilaitteet sekä D4 Piirrosmerkit. 
Kouluttajina toimivat KoLVIsta Pasi Laari ja Ahti 
Nyyssönen sekä LaLVIn Hannu Haapanen, mu-
kana oli myös SuLVIn silloinen koulutusvastaava 
Tom Malin. 

Seuraavana päivänä jatkettiin matkaa bussilla 
Tarttoon, jossa majoitus oli hotelli Tarussa. Tar-
tossa teimme excursiot kaupungin kaukolämpö-
laitokseen, Eesti-TELE:n uudisrakennustyömaa-
han. Illalla söimme päivällistä ja viihdyimme 
Tarton vanhassa ”Pyssyruoho kellarissa” kaupun-
gin muurin juurella. Seuraavana päivänä tutus-
tuimme paikallisen As TET-KOn LVIS-myymä-
lään. 

Onnistuneen matkan innoittamina päätimme 
jatkaa tiivistä yhteistoimintaa virolaisten kans-
sa. Toiminnan tukemiseksi haimme ja saimme 
SuLVI:lta kaksivuotisapurahaa vuosille 1994 ja 
1995, kummallekin vuodelle peräti 10.000 mk.

Kuva on Latviaan suuntautuneelta matkalta Riigan keskustasta
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Koulutuspäivään osallistui 15 henkilöä KVUsta, 
joukossa kaksi LVI-naistakin. Järjestelyistä Tar-
tossa vastasi yhdysmiehemme Aivo Veisman, joka 
oli hankkinut paikalle myös edellisiltä reissuilta 
tutun tulkkimme Lea Asson. Päivän kestäneen 
koulutuksen päätteeksi Hannu Haapanen järjesti 
vielä Suomessa käytössä olevan KVV-työnjohtaja-
tutkinnon. Tutkintoa varten olimme lähettäneet 
noin kuukautta aikaisemmin Tarton yhdysmie-
hellemme Aivo Veismanille 20 kpl D1 kirjoja ja 
saman määrän KVV-tenttikysymyksiä. 

Tutkinnon läpäisi hyväksytysti 10 henkilöä ja 
kaikille heille toimitettiin vähän myöhemmin 
SuLVIn puheenjohtajan Olli Seppäsen ja EK-
VUn puh.joht. Vello Penjaminin allekirjoittamat 
KVV-työnjohtajan todistukset.

26.-28.10.1995 matkasimme 20 jäsenen voimin 
Tarttoon. Koulutuspaikkana oli hotelli Kantri. 
Koulutusaiheita oli kaksi SRMK D2 sekä kauko-
lämmitys. Kouluttajina toimivat Ahti Nyyssönen 
ja Pasi Laari.

Suomesta kouluttajana oli Matti Salovaara. Kou-
lutukseen osallistui 17 innokasta EKVUsta. 

Koulutuksen aikana muu KoLVIn porukka teki 
kiertoajeluja kaupungilla ja kävi tutustumassa 
kahteen rakennuskohteeseen. Koulutusta Tartos-
sa oli tarkoitus jatkaa kunhan SuLVIlta liikenisi 
taas lisää apurahaa hyvään hankkeeseen. Valitet-
tavasti SuLVI ei enää myöntänyt meille lisää apu-
rahaa, vaan rupesi itse järjestelemään koulutusta 
Virossa.

LVI-koulutustoiminnalla Eestissä ja Tarton kum-
miyhdistystoiminnalla voitimme vuonna 1995 
SuLVIn järjestämän ”Vuoden uroteko” -kilpai-
lun.

Tarton kaukolämpö 1995
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Viralliset juhlat
Juhliminen ”arjen raadannan” keskellä on aina 
hyvä hengähdystauko. Samalla virallisissa juhlis-
sa on palkittu yhdistyksen puuhamiehiä ja naisia.
Kun yhdistys oli selvittänyt ensimmäisen 10-vuo-
tistaipaleensa menestyksekkäästi, suurempia vuo-
sijuhlia ei vielä silloin järjestetty. Antti Virtanen 
kirjoitti 10-vuotishistoriikin muistiin tulevia su-
kupolvia varten. Tulevaisuus kaikkine haastei-
neen näytti hyvältä.

Vuonna 1982 järjestettiin sitten yhdistyk-
sen 15-vuotisjuhlat. Juhlat vietettiin ravintola 
Green Applessa arvokkaan ohjelman merkeissä. 
Oman väen lisäksi vieraita oli SuLVIsta ja kai-

kista naapuriyhdistyksistä SaLVI, KyLVI, MiL-
VI, LaLVI. Juhlapuheen piti SuLVI:n hallituksen 
puh.johtaja Matti Valtiala. 

Vuonna 1987 yhdistyksen 20-vuotisjuhla 
järjestettiin Kouvolan Upseerikerholla. SuLVI 
ja naapuriyhdistykset MiLVI, SaLVI ja KyLVI 
osallistuivat edustajineen juhliimme. Juhlapu-
hujana toimi silloinen SuLVIn puheenjohta-
ja Kari Rahkamo. Paikkakunnan trubatuurit 
Jaska ja Peska esittivät yhdistyksen historiikin 
soittamalla ja laulamalla. 

Niilo Ukkonen puhuu

20-vuotisjuhla

Jaska ja Peska
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Vuonna 1992 vietettiin Voikkaan mes-
tarikerholla 25-vuotisjuhlia arvokkaassa 
tehdasmiljöössä. 
Mukana juhlissa oli runsaat 80 henkilöä, vieraita 
oli kaikista naapuriyhdistyksistä MiLVI,  SaLVI 

ja KyLVI. Juhlapuhujana toimi SuLVIn silloinen 
puheenjohtaja Antti Kantola. Juhlavuutta lisäsi 
Kuusankosken mieslaulajien ”Jouhikvartetti”. 

KoLVI 20 v

KoLVI 25 v
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1997 juhlittiin KoLVIn 30-vuotisjuhlia. 
Juhlia järjestämään oli jo vuotta aikaisemmin va-
littu juhlatoimikunta. Puheenjohtajana toimi Jou-
ni Laurikainen, muina jäseninä toimivat Niilo 
Ukkonen, Ahti Nyyssönen, Pasi Laari, Jari Sana-
mäki ja Pekka Horttanainen. 

SulVin liittokokouksen pitopaikaksi oli valittu 
Kuusankoskitalo ja iltajuhlan pitopaikaksi hotel-
li Sommelo Kuusankoskelta. Ohjelma noudatteli 
pääpiirteissään aikaisempien vuosien vastaavia ti-
laisuuksia. 

Neuvottelupäivän ohjelmaan kuului tutustumis-
käynti UPM-Kymmenen Kuusaanniemen teh-
taisiin. Ennen tehdasvierailua Harri Jussila UPM-
Kymmenen edustaja piti kokousväelle esitelmän 
”Lämpö, wesi, ilma, sellun ja paperin valmistuk-
sessa”. 

Iltajuhlassa musiikista vastasi Karelia-orkeste-
ri, lauluja esitti Jouhi-kvartetti ja tanssieristyk-
siä Kouvolan Terpsi-kerho. Juhlapuhujana toimi 
SuLVI:n puheenjohtaja professori Olli Seppänen. 

SuLVI:n puheenjohtaja professori Olli Sep-
pänen

SuLVIn puheenjohtaja 
Antti Kantola

Jouhivartetti

KoLVI 25 v
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KoLVI 30 v

30 -vuotisjuhla
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KoLVI:n 40-vuotisjuhlat 
Juhlat järjestetiin 26.05.2007 Moision kartanos-
sa. Juhliin osallistui yhteensä 60 KoLVIlaista ave-
ceineen sekä kutsuvieraat naapuriyhdistyksistä.

30 -vuotisjuhla

KoLVI:n 50-vuotisjuhlat
Juhlat järjestetään 24.11.2017 Koskelassa, Kuu-
sankoskella

KoLVI 40 v
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Ansiomerkit ja muut huomionosoitukset
Kunniapuheenjohtajat
Niilo Ukkonen 2013

Kunniajäsenet 2013
Aapo Heimala
Esko Vaateri 

SuLVI:n suuri ansiomerkki 
Niilo Ukkonen 1992
Pasi Laari 2002

SuLVI:n viiri hopealaatoin
Niilo Ukkonen 1997
Pasi Laari 2007

SuLVI:n mitali
Markku Murto 1997

KoLVIn viiri hopealaatoin 
1997
Aapo Heimala 
Ossi Mälkiäinen 
Jari Sanamäki
Esa Sillanpää.

KoLVI:n viiri
Seppo Halttunen 1972
1992 
Niilo Ukkonen
Esko Vaateri
Markku Murto
Tauno Sänkiaho 
Raimo Vuohelainen
1997
Aapo Heimala 
Ossi Mälkiäinen 
Jari Sanamäki 
Esa Sillanpää 

2007
Risto Aalto 
Pertti Hatvala 
Pasi Laari 
Jouni Laurikainen 
Heimo Lehkonen 
Ahti Nyyssönen 
Ari Sydänmaanlakka

Kultainen ansiomerkki
Niilo Ukkonen 1978

1982
Esko Vaateri 
Raimo Vuohelainen  

1987
Unto Kuismanen 
Olavi Riivari 
Tauno Sänkiaho 
Markku Murto 
Lasse Väkevä 

1997
Pasi Laari 
Ahti Nyyssönen 
Ahti Mäkinen 
Risto Aalto 
Pertti Hatvala 
Ari Sydänmaanlakka  

2002
Jari Sanamäki 
Jouni Laurikainen 

2007
Vesa Hämäläinen 
Ismo Grönvall
Olavi Kunnasto 
Tapio Saarela 
Sakari Sinkkonen 
Seppo Summanen 

2013
Aapo Heimala
Sirkku Heikkilä 
Heimo Lehkonen 
Yrjö Määttänen 
Harri Pöysä 
Pertti Rautjärvi 

Hopeinen ansiomerkki
Niilo Ukkonen 1972

1978
Esko Vaateri 
Ernest Parikka 
Usko Kuparinen 

1980
Seppo Hyvärinen 
Raimo Vuohelainen 
Unto Kuismanen 
Tauno Sänkiaho 
Markku Murto 
Olavi Riivari 

1982
Simo Hanen  
Risto Makkonen 
Lauri Markkanen 
Eetu Nupponen 
Lasse Väkevä 

1983
Juhani Eloranta 

1987
Aapo Heimala 
Ossi Mälkiäinen 
Osmo Pekkalin 
Pertti Rautjärvi 
Arvi Sivonen 
Mikko Aalto 
Markku Ahti 
Lasse Andersson 
Esa Sillanpää 
Seppo Siitari 

1992
Risto Aalto 
Jorma Ahti 
Ismo Grönvall 
Pertti Hatvala 
Pentti Juutilainen 
Pasi Laari 
Risto Korhonen 
Ahti Mäkinen 
Ahti Nyyssönen 
Jari Sanamäki 
Ari Sydänmaanlakka 

1997
Jouni Laurikainen 
Maija Virta
Pekka Horttanainen 
Vesa Hämäläinen 
Sakari Sinkkonen 
Ilkka Maaskola 
Jukka Metiäinen 

2002
Seppo Summanen 
Olavi Kunnasto 
Pekka Torri 
Tapio Saarela 
Harri Pöysä 
Ossi Kuittinen 
Eero Hyytiäinen 

2007
Kari Aalto 
Ari Hyvärinen 
Eino Härkönen 
Heimo Lehkonen 
Pasi Pipatti 
Juha Rauta 
Matti Salovaara 
Esa Virtanen 

2013
Pertti Katajamäki 
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30 -vuotisjuhla, Niilo ja Pasi

Aktiivijäsenet
Yhdistys muisti aikanaan omia aktiivijäseniään heidän täyttäessään pyöreitä vuosia. 
Perinteisenä lahjana oli Serbian-kuusen taimi, joka istutettiin juhlijan pihalle.
Nykyään tämä käytäntö ei ole enää toiminnassa, mutta jäsenistön muistaminen on 
aina tapauskohtaista.

Kuusen istutus
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Edustustehtävät
Raimo Vuohelainen valittiin SuLVI:n hallituk-
seen 1979 ja hän toimi hallituksessa 1979-1984.
Maija Virta valittiin SuLVI:n hallitukseen 2007 
toiseksi varapuheenjohtajaksi kausiksi 2007-2009. 
Maija Virta toimi SuLVI:n puheenjohtajana 
2009-2013.
Ari Hyvärinen valittiin SuLVI:n hallitukseen 
2016 ja hän toimii tehtävässä edelleen.

Hotorautaneuvos
Hotoraudan Vääntäjien Korkea Raati syntyi 
vuonna 1947. Raati on SuLVIn epävirallinen ve-
teraanikerho. Raati nimittää vuosittain uudet 
Hotorautaneuvokset. Raadin tarkoitus on ensisi-
jaisesti myös leikillisellä tavalla osoittaa tunnus-
tusta SuLVIn jäsenyhdistysten veteraaneille ja 
toisaalta seurata epävirallisena elimenä yhdistys-
toimintaa ja saattaa tarvittaessa Neuvosten mieli-
piteet luottamushenkilöiden tietoon.

Neuvoksia valittaessa otetaan huomioon, että
ehdokas on hyvämaineinen, vähintään 55-vuoti-
as liiton jäsenyhdistyksen jäsen, ehdokkaalla on 
erityisiä ansioita ja aktiivisuutta LVI-alalla työelä-
mässä sekä yhdistystoiminnassa tai yhteiskunnal-
lisessa toiminnassa. Ehdokkaan aiemmin saamat 
LVI-alan huomionosoitukset sekä harrastuk-
set tukevat ehdokkaan valintaa. Vuosittain uusia 
Neuvoksia valitaan siten, että Neuvosten määrä 
on Raadin periaatteiden mukaan laskien järkeväs-
sä suhteessa liiton henkilöjäsenmäärään kyseisen 
vuoden huhtikuun viimeisenä päivänä. 
Raati suo kullekin Neuvokselle yksilöllisen kak-
soistittelin, jonka alkuosa ilmaisee leikillisesti asi-
anomaisen ammattitehtävän ja jälkimmäinen osa 
hänen vapaa-ajan harrasteensa. Ulkoisena tun-
nuksena Neuvokset kantavat henkilökohtaista 
ammatti- ja harrastetunnuksin varustettua kras-
haania. 

KoLVI hotorautaneuvokset:
Erkki Kailio
Keräilevä Suunnitteluneuvos Erkki Kailio on 
saanut Neuvoksen arvonimen vuonna 1979. 
Erkki Kailio on poistunut keskuudestamme 
22.07.2004.

Esko Vaateri 
Appistunturin Yhdeneuvos ja Kuusankosken Ko-
hentaja. Esko Vaateri on saanut Neuvoksen ar-
vonimen vuonna 1983. Esko Vaateri on poistunut 
joukostamme 17.12.2012.

Niilo Ukkonen 
Töräyttelevä Rakennuttajaneuvos ja Ajatusvalmis 
Yhdistysaktiivi. Niilo Ukkonen on saanut Neu-
voksen arvonimen vuonna 1986. 

Ahti Nyyssönen 
Moniharrastava LVI-insinöörineuvos ja Liukas-
kenkäinen Parketisti. Ahti Nyyssönen on saanut 
Neuvoksen arvonimen vuonna 1992. Ahti Nyys-
sönen on poistunut keskuudestamme 20.3.2008 

Yrjö Määttänen
Merkittävä Laiteneuvos ja Varsinahkera atk-räplä-
ri. Yrjö Määttänen on saanut Neuvoksen arvoni-
men vuonna 1997.

Risto Aalto
Asiantunteva Talotekniikkaneuvos ja Himohiih-
televä Moniliikkuja Risto Aalto on saanut Neu-
voksen arvonimen vuonna 2007.

Pasi Laari
Suomen LVI-imagon ja Uuden Polven Nostaja 
Neuvos. Pasi Laari on saanut Neuvoksen arvoni-
men vuonna 2010.

Heimo Lehkonen 
Espanjan keila- ja keittiögolf -Neuvos. Hei-
mo Lehkonen on saanut Neuvoksen arvonimen 
vuonna 2013.

Kunnianeuvos
Niilo Ukkonen on nimetty kunnianeuvokseksi 
vuonna 2012 
Yrjö Määttänen on nimitetty kunnianeuvokseski 
vuonna 2017

 
 

Hotorautaneuvoksen krashaani

Edustustehtävät ja hotorautaneuvokset
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Hauskoja sattumia
Puhkeavat kumit
Huhtikuussa 1972 tehtiin ulkomaanmatka Ruot-
siin Parca Norrahammarin tehtaille. Matkalla 
bussin renkaat räjähtelivät ja matkalla jouduttiin 
vaihtamaan useampia uusia renkaita. Isännille 
lahjaksi tarkoitettu Kouvola -kirjakin kastui me-
nomatkalla. 

Kellon heitto
1982 merirosvopursi Vivanin reissulla Ulko-Tam-
mion saaressa  syntyi porukassa hetken innoit-
tamana kellon pituusheittokilpailu mereen. Kil-
pailun voitti ylivoimaisesti jäsen AM. Vivanin 
sukeltaja kuitenkin löysi kellon meren pohjasta.

Töissä sattuu ja tapahtuu
Tapahtumat ajoittuvat -80 luvun alkuun. Jäsen 
JV oli töissä keikka-asentajana Väkevän Lassel-
la. Perjantai iltapäivällä tuli vielä keikka. Kohde 
sijaitsi nykyisen Kouvolankadun varrella. Menin 
kerrostalon yksityisasuntoon, jossa oli nainen ja 
pieni lapsi kotona. Pesuhuoneen lattialla oli noin 
5 cm viemärisisältöä, kynnykseen saakka. Kaoot-
tisuutta lisäsi vielä ammeen kuuma käyttövesipat-
teri.
Silloin ei vielä ollut käytössä turvajalkineita eikä 
työehtosopimuksien edellyttävää pukeutumista 
työantajan kustannuksella. Joten omissa kengissä 
sinne lattialle etsimään lattiakaivoa. Yritin ensin 
sellaisella manuaalisella alipainepumpulla, jossa 
oli sellainen lattiakaivon juuri peittävä kuminen 
yhde. Sillä vetelin muutamia kertoja ja pinta hie-
man laski, mutta ei auennut kokonaan. Lattialle 
piti laskea lisää vettä, jotta kumiyhde paremmin 
tiivistyisi. Lisäksi lattialla pyöriskeli eräskin kik-
kara, jota piti potkia syrjemmälle. Yritin tällä ta-
voin saada kaivoa auki vajaat pari tuntia ja alkoi 
siinä määrin ottaa jo päähän, että suutuspäissäni 
vedin pumpun kahvasta oikein voimalla sillä seu-
rauksella, että pumpun mäntä tuli takaosastaan 
läpi ja kaikki tuotos pitkin housuja. Lattia oli liu-
kas, eikä oikein tahtonut pysyä edes pystyssä. 
Epätoivoinen tilanne, kun kavereiden  kanssa oli 
sovittu, että lähdetään perjantai-illan viettoon 
Kouvolaan ”Radalle”.
En saanut viemäriä auki. Oli otettava uusia kons-
teja käyttöön. Siinä oli vanha valurautainen lattia-
kaivo, jossa oli messinkinen tulppa. Yritin aukais-
ta tulppaa soveltuvilla työkaluilla, mutta siinä oli 
korotusrengas, eikä jumittuneesta tulpasta saanut 
kunnon otetta.
 

Porasin reiän tulppaan ja siitä sain vaijerirassin 
ujutettua viemäriin. Siinä aikani rassailin ja yht-
äkkiä viemäri aukesi, hyvä ettei vienyt vaijeriras-
sia mennessään.  
Sitten vain kierteen teko messinkitulppaan ja 
joku ruuvi toiseksi tulpaksi ja tietenkin lattian 
pesu. Kello oli jo ilta kuusi ,kun sain homman 
tehdyksi. Talkkari kävi välillä katsomassa työn 
edistymistä ja kuuntelemassa kiroamistani. Mei-
nasi välillä tulla tippa linssiin, kun tilanne oli 
nuorella asentajalla epätoivoinen. Talkkari sanoi 
sitten, kun huomasi työn vaativuuden, että laita 
tunnit kahdeksaan. 
Sain homman tehdyksi. Riisuin kaikki märät ja 
haisevat vaatteet auton takakonttiin, lyhyitä kal-
sareita lukuun ottamatta, kenkiä myöden. Aje-
lin Vauxhall Victorialla Korialle kotiin ja eikös 
E.Tuomalan paikallisliikenteen bussi seisoi vieres-
sä liikennevaloissai: bussi täynnä korialaisia. Bus-
sissa ihmeteltiin vähäistä pukeutumistani, kun 
samaan aikaan taivaalta sateli räntää.
Kotipihaan päästyäni kaveri oli odotellut jo ai-
kansa ja sain kuulla kommentteja, että meinaatko 
lähteä ravintolaan tuossa asussa? Vai onko Vaux-
hall Victoria muka noin lämmin?

Mikäs mies sinä olet?
Ollessani keikkaputkimiehenä työkohde oli 
Utinkadun kerrostalossa Kouvolassa. Tehtävä-
ni oli vaihtaa wc -istuimiin ns. säästövarret, jol-
la säästettiin huuhteluvettä. Tämä oli aikana, 
jolloin ei ollut vielä tuplahuuhtelumalleja. Oli jo 
miltei ruokatunnin aika, mutta ajattelin men-
nä vielä yhteen asuntoon ennen lounasta. Oven 
avasi todella hemaisevan näköinen naishenkilö 
valkoinen aamutakki päällään, hiukset kiedot-
tu pyyhkeeseen kuten pitkähiuksisilla naisilla on 
tapana tehdä suihkun jälkeen. Menin kuitenkin 
tekemään minulle annettua tehtävää ja sain sen 
melko pian tehdyksi. Kerroin naiselle mitä olin 
tehnyt ja sanoin toimenpiteen vähentävän veden-
kulutusta. Nainen saattoi minut ovelle ja olin juu-
ri astumassa ulos huoneistosta, kun samalla oven 
avauksella oli sisään tulossa aviomies, joka katsoi 
aluksi hölmistyneenä, mutta kysyi sitten todella 
tiukalla äänensävyllä, että mikäs mies sinä olet? 
No, minä reippaasti siihen, että ”putkimieshän 
minä” ja samalla heilutin käsissäni olevia työka-
luja ikään kuin todisteeksi. 



z

KoLVI 50 vuotta 37

Kerran Leningradissa...
Jäsen NU kertomaa ensimmäisestä ulkomaan-
matkasta Leningradiin. KoLVI:n seurueen mat-
kaan hakeutui kaksi naisihmistä. Hieman tur-
vattomassa kaupungissa naiset hakivat isommasta 
suomalaisesta seurueesta turvaa ja myös liikku-
minen oli porukalla helpompaa. Kävi ilmi, että 
naiset olivat eteläisestä Kymenlaaksosta ja nope-
asti heidät nimitettiinkin Kotkan Kertuksi ja Ha-
minan Herkuksi. Kaupunkia kierrettäessä tuli 
ryhmälle päähänpisto, että haetaanpas juhlan 
kunniaksi paikallisesta myymälästä paikallista 
samppanjaa ja niin matka suuntautui lähimpään 
Beriozkaan. Juoma löytyikin ja kun oli kiire avata 
pullo, niin se tehtiin jo sisätiloissa. Vahinko vain, 
pullonkorkki ampaisi kohti kattoa ja osui suo-
raan loisteputkeen rikkoen lasin. Sirpaleet helisi-
vät, mutta kukaan ei tullut kysymään mitään ja 
niin siirryttiin ulos nauttimaan kuohuvasta juo-
masta. Pullo hupeni nopeasti ja eikä aikaakaan 
kun porukalla lähdettiin uuden putelin hakuun. 
Kun uusi pullo oli saatu lunastettua, niin ennen 
kuin ehdittiin edes harkita pullon korkkaamista, 
tulivatkin jo myyjät paikalle huitoen, elehtien ja 
polpottaen siihen malliin, että ymmärsimme, että 
toista pulloa ei kannattaisi enää sisätiloissa avata.

Viimeinen suomalainen upseeri ratsastaa 
Moskovan kävelykadulla
Vuonna 2004 Moskovan matkalla jäsen AS ha-
lusi ostaa itselleen venäläisen manttelin. Sellai-
nen löytyikin ja kaupoista päästiin myyjän kanssa 
yhteisymmärrykseen ja mantteli vaihtoi omista-
jaa. Asukokonaisuuteen piti tietysti saada sopiva 
päähine ja mikäs se olisikaan parempi kuin pu-
na-armeijan panssarivaununkuljettajan kypärä-
päähine. Asukokonaisuus oli täydellinen! Kuinka 

Höynäytystä
Nuoria opiskelijaharjoittelijoita osataan työmail-
la joskus höynäyttää oikein kunnolla, kertoo jä-
sen OT. Omalle kohdalle tämä osui ollessani 
työmaalla repsikkana kun tehtävänä oli selvittää 
sade- ja jätevesivesiviemärin toimivuutta.
Siihen aikaan 80-luvun loppupuolella ei ol-
lut kännyköitä, mutta käytössä oli radiopuhelin. 
Minun tehtävänäni oli laskeutua sangon kanssa 
isoon kokoojakaivoon samalla, kun kaveri laski 
ämpärillisen vettä tontin toiselta laidalta kaivoon.
Sieltä huudeltiin radiopuhelimen kautta kun äm-
pärillinen lähti ja minä vastasin puhelimeen kun 
satsi oli tullut perille. Yhtäkkiä kuuluvuus hävisi, 
ja kaveri huusi radiopuhelimeen ”että mitä, mitä, 
mitä? Ei kuulu mitään, puhu kovemmin! Ei kuu-
lu, huuda vielä kovemmin!” ja minä poikahan 
huusin. Karjunnan jälkeen tämä putkimies kur-
kisti kaivoon ja nauraa kätkätti, että ”lopeta se 
kaivossa huutaminen”. 

Upseeri, mantteli, kypärä ja hevonen

ollakaan aivan Moskovan keskustan kävelykadul-
la oli mahdollisuus päästä ratsastamaan hevosel-
la ja kun oli jo kerran sopivat puvusteet päällä, 
niin ei muuta kuin ratsaille ja keskustaan ratsasta-
maan. Ryhmällä oli hauskaa todetessaan ratsasta-
jakokonaisuuden ja tästä jäikin legenda ”Suomen 
viimeisestä Moskovan keskustassa ratsastaneesta 
upseerista”.
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Raimo Vuohelainen ja kaunis tanssitettava. 
ehkä Unkarista

Excursiot
Ulkomaanmatkat
Koko historiansa ajan ovat kolvilaiset olleet ahke-
ria excursioiden tekijöitä, sekä koti- että ulkomail-
la. Seuraavista teksteistä ilmenee, että matkoilla 
on opittu kulttuuria, elämää ja toki alan tekniik-
kaakin.

Vuoden 1969 keväällä tehtiin kerhon ensimmäi-
nen ulkomaanmatka Leningradiin. Matka tehtiin 
”Saimaa” -nimisellä laivalla. Matkalle lähdettiin 
Lappeenrannasta Saimaan kanavaa myöten Vii-
puriin ja sieltä edelleen Leningradiin. Paluu ta-
pahtui suoraan Kotkan satamaan. Vierailun ai-
kana asuttiin laivassa Leningradin satamassa. 
Suurkaupungin nähtävyyksiin tutustumisessa 
auttoi suuresti oma venäjänkielentaitoinen jäsen 
Paavo Salonen. Matkalla tutustuttiin mm. kau-
pungin kaukolämpöjärjestelmiin ja moniin suu-
riin museoihin.

1971 tehtiin ulkomaanmatka Tallinnaan tutustu-
en Viru-hotellin työmaahan. Matkan aikana asut-
tiin aseman lähellä olevassa hotelli Tallinnassa.

1973 käytiin uudestaan Virossa. Edellisellä Tallin-
nan matkalla rakenteilla ollut Viru-hotelli oli nyt 
valmis, joten me KoLVIlaiset tietysti asuttiin siel-
lä. Illalla lähdettiin joukolla Mustamäellä olevaan 
tanssipaikkaan. Liekö tanssipaikalla olleet venä-
läiset miehet tunteneet jäävänsä naisten suosios-
sa alakynteen, koska eivät näyttäneet hyväksyvän 

meikäläisten läsnäoloa siellä. Suuremmalta käsiry-
syltä kuitenkin vältyttiin.

1975 käytiin aika paljon kauempana toisen suku-
laiskansamme luona ulkomaan matkalla, eli Un-
karin Budapestissa.

1977 tutustuttiin edelleen slaavilaiseen kulttuu-
riin, jolloin vierailimme Puolan pääkaupungissa 
Varsovassa.

1979 käytiin itänaapurissa Neuvostoliitossa ja Le-
ningradissa. Tutustumiskohteena oli venäläiseen 
tyyliin järjestetty suuri rakennusnäyttely.

1980 jatkettiin Neuvostoliiton vierailuja. Lenin-
gradissa tutustumiskohteena oli mm. suomalaisen 
Polar-rakennusyhtiön hotellityömaa. 

1978 ja 1981 oli matkakohteena oma veljeskan-
samme ja sen vieraanvaraisuus Suomenlahden 
eteläpuolella Tallinnassa.

1982 27 jäsentä matkusti junalla Moskovaan. 
Perillä asuttiin suuressa hotelli Belgradissa. Täl-
lä matkalla taisi moni poika matkustaa ensim-
mäisen kerran elämässään metrolla Moskovan 
uumenissa. Moskovassa tutustumiskohteena oli 
mm. siellä järjestetty suuri ”Kansallisten saavutus-
ten näyttely”. Näyttelyn suuruutta kuvaa se, että 
siellä oli 80 suurta näyttelypaviljonkia. Näyttely-
alue oli niin jättimäisen laaja, ettei siihen jaksettu 
tutustua kuin pieneltä osin. Paikallinen oppaam-
me harmitteli sitä.

1983 lokakuussa tehtiin opintomatka Leningra-
diin. Tutustumiskohteena oli hotelli Astoria, jota 
saneerattiin ja peruskorjattiin alkuperäiseen lois-
toonsa. Lisäksi teimme bussimatkan Neva-jo-
en vartta Murmanskiin päin 24 km,  jossa sijait-
si suuri Mebel-kombinaatti. Mukana matkalla oli 
21 jäsentä.

1984 matkakohteena oli Landis & Gyrin tehtaat 
Ruotsissa. Muistorikkaalle matkalle osallistui 29 
yhdistyksen jäsentä. Matkan tallensi kaitafilmil-
le jäsen Veijo Silonummi. Mahtaakohan filmi olla 
tallessa?

1986 oli vuorossa opintomatka junalla Mosko-
vaan.

1987 matkustettiin bussilla ja laivalla Grundfos-
sin tehtaille Tanskaan. Siellä tutustuttiin maail-
mankuulujen pumppujen valmistustekniikkaan.
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Pyhän Vasilin katedraali Moskovasssa

1988 maaliskuussa tehtiin tutustumismatka Le-
ningradin Mebin-kombinaattiin Nevan rannalla 
24 km Leningradista Muurmanskiin päin ja ho-
telli Astorian saneeraustyömaahan. Mukana mat-
kalla oli 21 jäsentä.

1989 maaliskuussa oli ulkomaan matkakohtee-
na Varsova Puolassa. Alaan kuuluvana tutkimus-
kohteena oli paikallisen suurhotellin ilmastointi ja 
LVI-järjestelmät. Matkalla oli  mukana 17 jäsen-
tä.

Vuonna 1992 suunnattiin Tukholman Tour & 
Anderssonin tehtaille. 

Vuonna 1996 oli vuorossa Tukholman VVS-mes-
sut. Mukana messumatkalla oli 26 jäsentä.

1997 tehtiin ulkomaanmatka Rhodokselle. Mat-
kan johtajana toimi Pasi Laari ja mukana oli tällä 
kertaa 15 jäsentä. Viikko vierähti mukavasti Ellin 
rannalla auringossa ja uimassa tai shoppailuret-
killä vanhan kaupungin vilkkaissa basaareissa. 
Muutamat kerkesivät retkelle Lindoksen historial-
liseen kaupunkiin saakka. Nautimme maukkaas-
ta kreikkalaisesta ruuasta ja tietysti maistelimme 
heidän kansallisjuomaansa ouzoa. Iltaisin ko-
koonnuimme muiden suomalaisten tapaan Elliin 
tanssahtelemaan.

Vuonna 1998 toukokuussa tehtiin ulkomaanmat-
ka Latvian pääkaupunkiin Riikaan. 

Grundfossin tehdasmatka, Tanska 1987
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Matkalla pysähdyttiin Virossa Pärnun kylpylä-
kaupungissa nauttimassa lounasta ja käytiin os-
toksilla. Riikassa tehtiin kiertoajeluja ja tutustut-

Joskus Viipurissa, kuusenkaristajaisissa, Aal-
lon Mikko yrittää sovittaa meitä laulamaan 
”huopikkaat” Paikka oli hotelli Ruspa, tai 
jotakin sinnepäin

tiin nähtävyyksiin. Seuraavana päivänä tehtiin 
bussiretki kuuluisalle Jurmalan uimarannalle. 
Mukana matkalla oli 21 jäsentä.

Vuonna 2002 huhtikuussa tehtiin ulkomaanmat-
ka Tallinnaan Baltian LVI-messuille.

Vuonna 2000 maaliskuussa kävimme Tukhol-
massa LVI-messuilla. Laivamatkalla meillä oli 
koulutusseminaari, jossa luennoitsijoina olivat 
Halton Oy:n edustajat.

Laivamatkailua
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2003 toukokuussa ulkomaanmatka suuntautui 
Puolaan Krakovaan. Matkalla tutustuttiin Upo-
norin tehtaaseen Sochaczewissa lähellä Varso-
vaa ja Wieliczkan Euroopan suurimpaan suola-
kaivokseen lähellä Krakovaa. Seuraavana päivänä 
matkattiin bussilla tutustumaan pahamaineisiin 
juutalaisten tuhoamisleireihin Auschwitzissa ja 
Birkenaussa. Mukana matkalla oli 20 jäsentä.

2004 toukokuussa vuorossa oli matka Mosko-
vaan, jossa tutustuttiin Uponorin ja Alfa Lava-
lin toimipisteisiin. Tutustuimme matkalla myös 
Tretjakovin taidemuseon LVI-tekniikkaan, jota 
oli ollut suunnittelemassa jäsen Heimo Lehkonen. 
Vielä käytiin tutustumassa Moskovan suuriin 
LVI-messuihin. Mukana matkalla oli 10 jäsentä. 

Puola 2003

Puola 2003

2005 tehtiin kaksi ulkomaanmatkaa. Huhtikuus-
sa matkattiin Unkarin Budapestiin. Ensimmäi-
senä tutustumiskohteena oli Haltonin Clairian 
muoviputkitehdas Budapestin lähellä. 
Seuraavana päivänä tehtiin retki maaseudulle, laa-
jalle pustalle. Käytiin kahdella suurella maatilalla, 
jossa kasvatetaan hevosia ja lihakarjaa. Saimme 
seurata karjapaimenten taiturimaisia ratsastusesi-
tyksiä ja kaikki halukkaat meistäkin pääsivät ko-
keilemaan ratsastustaitoaan.  
Illalla nautittiin päivälliset Tonavan saaressa sijait-
sevassa suuressa ravintolassa, jossa saatiin kuul-
la mustalaismusiikkia ja seurata aitoja musta-
laistansseja. Budapestissa meillä oli koko ajan 
oppaana mainio rouva Tuula Kaaranto, joka hy-
vin tunsi ja tiesi kaikki paikat ja asiat. Hän oli ko-
toisin Kouvolasta, mutta oli asunut jo yli 30 vuot-
ta Budapestissä. Mukana matkalla oli 30 jäsentä.

2005 heinäkuussa matkattiin Viroon ”Saaren-
maan valssi” –festivaaleille, jossa seurattiin kol-
mena päivänä laulun, soiton ja tanssin juhlaa. 
Pääjuhlapaikka oli vanhan upean Piispanlinnan 
pihassa, mutta tanssi ja soittotapahtumia esitet-
tiin myös pitkin kaupungin katuja. Tutustuimme 
kiertoajelujen merkeissä laajemminkin Saaren-
maahan ja sen nähtävyyksiin. Mukana oli täysi 
bussilasti, eli 50 henkilöä.

2006 toukokuussa tehtiin ulkomaanmatka Liet-
tuaan, sen pääkaupunkiin, Vilnaan. Tutustuim-
me vastavalmistuneeseen Baltian suurimpaan 
ostoskeskukseen, jonka pinta-ala oli n. 2,0 ha ja 
myymälöitä kymmenittäin. Koko valtava ostos-
keskus oli ilmastoitu viimeisimmän tekniikan 
mukaisesti. Matkalla meitä oli 15 jäsentä.
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Tutustuminen Halton Clairian  tuotantotiloihin opintomatkalla Budapestissa

Opintomatka Moskovassa, messut 2004



z

KoLVI 50 vuotta 43

Nelikaviovetoinen ja yksihevosvoi-
mainen avomalli

Pusta 2005
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Junalla lähdetään kohti Moskovaa

2008 kevään opintomatka suuntautui Amster-
damiin 15-18.5.2008, osallistujia oli yhteensä 12.  
Opintomatkalla tutustuttiin mm. World Trade 
Center Amsterdam / H & I Towerin taloautoma-
tiikkaan ja lto-järjestelmiin. Isäntänä toimi Hal-
tonin paikallinen aluejohtaja Rob Bosboom. Illal-
la oli vierailu Michelin tähden hotelli OKURAn 
japanilaiseen ravintolaan. Henkilökunta kertoi jo-
kaisen ruokalajin alussa, mitä seuraava annos si-
sälsi ja miten se oli valmistettu. 5,5 tunnin illal-
lisen aikana opeteltiin myös syömäpuikkojen 
käyttö. Illan isäntinä toimivat Haltonin myynti 
insinöörit Arnoud Bos ja Kees van Overdam. 

Seuraavan päivän ohjelmassa oli kanavaristeily.  
Väylät olivat paikoin niin kapeita, että alus tör-
mäili kanavan reunuksiin. Perämiehen kasvojen 
ilme oli kuitenkin peruslukemilla, joten saattoi to-
deta törmäysten kuuluvan hintaan. Risteilyn jäl-
keen jäi hyvin aikaa tutustua seksimuseoon. Kun 
kerran oltiin tultu näin vapaamieliseen kaupun-
kiin, olihan tämäkin ihme nähtävä. Sitten käytiin 
tulppaanimarkkinoilla, jossa oli avoimesti myyn-
nissä myös kannabisviljelyn aloittelijasettejä. 
Illalla ryhmä kävi tutustumassa kuuluun punais-
ten lyhtyjen katuun, joka oli suoranainen turis-
tirysä. Matkalla seurattiin tiiviisti myös lätkän 
MM-kisoja. 

Otteluiden jälkeen Heimo Lehkonen piti oh-
jelman mukaisen koulutuksen rakennusmää-
räyskokoelman uusista osista D3, C3, D5 ja ra-
kennusten energiatodistuslaista. Hyvärisen Arin 
koulutus pidettiin hotellilla aiheena liuosputkis-
tot, koneikot ja jäähdytyspalkit. 

Vuosi 2009  Dublin, Irlanti, mukana 10 henkilöä, 
opintomatkan aiheena veden jalostus.
Matkan aluksi Heini Ruhanen kertoi tämän päi-
vän Irlannista, jonka jälkeen tehtiin bussilla kier-
toajelu Dublinissa. Matkalla tutustuttiin mm. 
Guinnessin tehtaisiin ja tehdasmuseoon. 
Sen jälkeen oli tutustumisvuorossa Jamesonin 
tehdas ja tuotteet. 
Toisena päivänä tutustuttiin bussilla Pohjois-Ir-
lantiin ja Belfastiin Argee-nimisessä pubissa. Suo-
malaiset LVI-alan miehet järjestivät KoLVIn Irish 
Open biljardi -mestaruuskilpailut. Mestaruuden 
voitti Ari Hyvärinen. Markku Heino vastasi mu-
siikista yhdessä pubin pitäjän ja Juha Raudan 
kanssa. KoLVIlaisten monilahjakkuus on nyt to-
distettu myös Irlannissa. Matkalla pidettiin myös 
irlantilainen illanvietto - irlantilaista musiikkia ja 
kansantanssia. Matkasää oli oikeastaan niin irlan-
tilainen kuin olla voi. Sää muuttui nopeasti eikä 
voinut olla varma seuraavan puolen tunnin päästä 
sataako vai paistaako. 
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Vuosi 2011 Kiova, Ukraina, mukana 16 hen-
keä. Kohteina Ukrainassa olivat mm. Tsernobylin 
ydinvoimala ja Kiovan rakennusmessut. Majoi-
tus oli hotelli Ukrainassa, aivan kaupungin kes-
kustassa. Tutustuimme kaupunkiin opastetulla 
bussikierroksella ja jalkauduimme mm. luosta-
rialueelle tutkimaan katakombeja ja ihailemaan 
hulppeita kultakupolisia ortodoksikirkkoja. Nel-
jän tunnin kaupunkikierroksen jälkeen osa mat-
kalaisista jatkoi rakennusmessuille ja osa lähti tu-
tustumaan omin päin kaupunkiin. Seuraavana 
päivänä ajoimme Ukrainan maaseudun läpi Prip-
jatin hylättyyn kaupunkiin ja Tsernobylin ydin-
voimala-alueelle. Hiljentävä ja pysäyttävä vierailu, 
jota voi kutsua once-in-lifetime retkeksi. Matkan 
aikana tutustuimme sotamuseoon. 

Vuosi 2012 Milano, Italia, mukana 11 henkeä. 
Kohteina mm Milanon LVI-messut 29.3.—
31.3.2012 opintomatka suuntautui 11 jäsenen 
voimin Milanoon Euroopan suurimmille LVI-
messuille. Vapaa-aikaa oli mahdollisuus viettää 
Milanossa. Messujen jälkeen tehtiin retki Sveitsin 
Luganoon ihmettelemään vuoriston ja Lugano-
järven kauneutta. 

Vuosi 2013 Minsk, Valko-Venäjä, mukana 12 
henkeä. Kohteina mm. Minskin jääkiekkoa-
reenan ja pyöräilyvelodromin LVI-tekniikka.
Ensimmäisenä iltana kävimme syömässä lä-
hellä olevassa ravintolassa ja ihmettelimme 
paikallisia hää- tai syntymäpäiväjuhlijoita. 

Turisteihin ei keskikaupungilla ole oikein va-
rauduttu, koska tarjoilija ilmoitti, ettei ravin-
tolassa ole kuin 8 pulloa vaaleaa lageria. Mutta 
koska KoLVIin porukka sopeutuu kaikkeen, 
niin kävihän se tumma olutkin ruuan painik-
keeksi.

Seuraavana päivänä suunnistimme kohti tule-
vaa MM-jääkiekkokisanäyttämöä. Vierailim-
me myös viereisellä sisävelodromilla ja harjoi-
tusjäähallilla.

Teimme vierailun Stalinin linjalle, jossa meille 
esiteltiin linjaa ja sen historiaa. Mieleenpainuva 
panssarivaunuajelu oli tämän vierailun kohokoh-
ta. Illallisella nautimme maan ruokaherkuista ja 
mustalaistanssiesityksestä. Illan mittaan oli mah-
dollisuus myös grillata tikun nenässä ehtaa läskiä. 
Seuraavana päivänä oli omavalintaista ohjelmaa ja 
hyvä tilaisuus tutustua kaupunkiin. Kiovalle ovat 
ominaista leveät, kaupungin halkaisevat moni-
kaistaiset liikenneväylät ja isot puistoalueet. Met-
ro onkin kätevä liikkumismuoto pitkien etäisyyk-
sien kaupungissa.

Vuosi 2016 Praha, Tsekki, mukana 10 henkeä. 
Matkalaiset tutustuivat kaupunkiin, sen nähtä-
vyyksiin sekä LVI-tekniikkaan omin päin ilman 
varsinaista ohjelmaa.

Minskin jäähalli
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KoLVI:n matkailussa on liikuttu monenlaisella kulkuvälineellä. Tässä vauhti lienee mal-
tillista.
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Kotimaan matkat
Kotimaan matkailu on painottunut kesäretkiin, 
joita on tehty yleensä yhdessä avecien kanssa. Am-
matilliset vierailut LVI-alan tehtaissa ja laitoksis-
sa on tehty vain jäsenistön voimin. Kotimaan ex-
cursiokohteina olivat 1988-1997 mm. LP-metalli 

Leppävirralla, Nesteen öljyjalostamo Porvoossa, 
Lapinleimu ja Koja Tampereella, Danfoss Oy Es-
poossa, Suomen Puhallintehdas Turussa, LVI-
tukku Lahdessa, Halton Kausalassa ja Lindab 
Helsingissä.

Vuonna 1998 elokuussa tehtiin avec-kesäretki 
Vääksyn kanavalle. Sieltä noustiin sisävesilaivaan, 
jolla matkattiin vesiteitse tutustumaan elokuva-
ohjaaja Mikko Niskasen Käpykolo -taiteilija-atel-
jeehen ja kesäpaikkaan. Tutustumisen ja lounaan 
jälkeen matkattiin bussilla Tampereelle Pyynikin 
kesäteatteriin ja Tampereella myös yövyttiin ho-
tellissa. Mukana matkalla oli 46 henkilöä.

1998 syyskuussa tehtiin vierailu Leppävirralle LP-
Metallin kaukolämmön siirtimiä valmistavalle 
tehtaalle. Reissulla yövyttiin Varkaudessa hotelli 
Oskarissa. Mukana matkalla oli 12 jäsentä.

Vuonna 1999 elokuussa vierailtiin avecien kanssa 
Savonlinnan Olujais-festivaaleilla. Mukana mat-
kalla oli 35 henkilöä.

Vuonna 2000 elokuussa tehtiin kesäretki Tam-
pereelle Pyynikin kesäteatteriin. Karjalaisaiheisen 
näytelmän ja päivällisen jälkeen yövyttiin Tampe-
reella. Seuraavana päivänä paluumatkalla pysäh-
dyttiin Hämeenlinnassa ja käytiin tutustumassa 
jyhkeään Hämeen linnaan. Mukana matkalla oli 
44 henkilöä.

Vuonna 2001 kesäretki suuntautui Punkaharjul-
le Retretin taidemuseoon, josta jatkettiin matkaa 
Kuopioon ”Kuopio tanssii ja soi” -tapahtumaan, 
mukana oli 24 henkilöä.

Vuonna 2002 vietettiin yhdistyksemme 35-vuo-
tisjuhlaa Savonlinnassa oopperajuhlien yhtey-
dessä. Juhlat aloitettiin juhlapäivällisillä Olavin 
linnan lähellä olevassa vanhassa, idyllisessä ravin-
tolassa. Juhlassa SuLVIn toiminnan johtaja Pek-
ka Kontturi jakoi ansioituneille jäsenille kunnia-
merkkejä. 
Päivällisen jälkeen siirryttiin Olavinlinnaan naut-
timaan Rigoletto -oopperasta, jonka jälkeen yö-
vyttiin hotelli Totissa Savonlinnassa. Seuraavana 
päivänä ohjelmassa oli laivaristeily Savonlinnaan 
eteläpuolisella Pihlajavedellä ja sää oli mitä kau-
nein. Mukana retkellä oli meitä KoLVI:laisia 50 
henkilöä.

Vuonna 2003 heinäkuussa matkattiin bussilla 
Kaustisten kansanmusiikkijuhlille. Seurattiin ja 
osallistuttiin suomalaisen kansanmusiikin esityk-
siin ympäri kylää helteisessä säässä. Yöpyminen 
tapahtui Lappajärvellä hotelli Kivitipussa. Paluu-
matkalla poikettiin Töysässä Keskisen kyläkau-
passa Tuurin kylässä. Mukana matkalla oli 26 
henkilöä.

70 -lukua, Saab-Valmetin uusi tehdas
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Vuonna 2004 heinäkuussa matkattiin bussil-
la Poriin ja osallistuttiin kahden päivän ajan Po-
rin Jazz tapahtumiin. Kirjurinluodolla oli orkeste-
reille uudet esiintymislavat, joten yhä suuremmat 
yleisöjoukot pääsivät näkemään ja kuulemaan nii-
den esityksiä. Yöpymispaikkamme oli Raumal-
la, joten käytimme tilaisuutta hyväksemme ja tu-
tustuimme vanhaan Raumaan oppaan johdolla. 
Mukana retkellä oli 50 henkeä.  

Vuonna 2006 elokuussa oli kesäretken kohteena 
Turun Samppalinnan kesäteatteri ja näytös Viu-
lunsoittaja katolla. Yöpyminen tapahtui Naanta-
lin hotellissa. Seuraavana päivänä teimme joukol-
la tutustumiskierroksen tasavaltamme presidentin 
kesäasuntoon Kultarantaan. Mukana retkellä oli 
30 henkilöä.

Vuonna 2012. KoLVI teki tutustumiskäynnin 
kauppakeskus Veturiin tutustuen LVI-valvoja 
Juha Loisan ja kiinteistöpäällikkö Harri Tikan 
opastuksella Kaakkois-Suomen suurimman os-
toskeskuksen talotekniikkaan.

Vuosi 2015. Yhdistys teki opintomatkan Tam-
pereelle 10 jäsenen voimin tutustuen alan yrityk-
siin Ourex Oy, Wavin-Labko Oy, sekä Vuoreksen 
asuinalueen imujätteenkeräysjärjestelmään. Lau-
antaiaamu aloitettiin tutustumalla Hotelli Tornin 
kiinteistöautomaatioon ja ihailimme näkymiä yli 
Tampereen hotellin 25. kerroksen näköalaterassil-
ta. Kotimatkalla poikkesimme vielä Mobilian tie-
liikenne- ja automuseoon.

Matkanjärjestäjänä on viimeisinä vuosina ansiok-
kaasti toiminut jäsen Ari Hyvärinen. 

2006 kesäretki Kultarannassa

Kotimaan kesäretki Poriin 2004
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2015 Kuunnellaan selvitystä Tampereen ja Vuoreksen alueen jätteiden 
imukeräys-  aseman toiminnasta
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Vapaa-ajan toiminta
Urheilu- ja vapaa-aikatoiminnan vilkastuttami-
seksi perustettiin oma toimikunta 1970-luvun 
puolivälissä. Kun porukka on aktiivinen, vapaa-
ajan toiminnan monimuotoisuudessa se aktiivi-
suus todella näkyy. 

Juoksu, lenkkeily ja sauna-illat
Vuonna 1978 syksyllä aloitettiin myös yhdistyk-
sen jokaviikkoiset lenkki- ja saunaillat Mansikka-
ahon urheiluhallilla.

Vuonna 1982 kolme kovakuntoista KoLVI:laista 
Pekka Matilainen, Markku Murto ja Aapo Hei-
mala osallistuivat SuLVI:n joukkueessa ”Suomi 

Vuosina 1983 ja –84 osallistuttiin myös SuLVIn 
joukkuessa Suomi-juoksuun Utsjoelta – Helsin-
kiin. Meiltä oli juoksemassa Ossi Mälkiäinen, 
Ahti Mäkinen, Markku Murto, Aapo Heima-
la ja Lasse Väkevä. KoLVIn juoksuosuudet olivat 
kuten aikaisempinakin vuosina Keski-Suomessa 
Pihtiputaalla aamuyön tunteina.

Kolmanneksi pisin perinne yhdistyksellä on ollut 
yhtäjaksoisesti 20 vuotta jatkuneet lenkki ja sau-
naillat Kouvolassa Mansikka-ahon urheiluhallilla. 
Joka torstai-ilta toimikauden aikana, klo 18 lähtee 
porukka vähintään tunnin lenkille talvella hiihtä-
mään tai sulan maan aikaan hölkkäämään. Len-
kin päälle makoisat löylyt saunassa.

Vuonna 1997 päätettiin kokeilla torstain lenk-
ki-iltaa vuorotellen Kouvolan, Kuusankosken ja 
Valkealan uimahalleilla. Lenkin jälkeen yhdistys 
kustantaa osallistujille uimaliput. Kaikkein ahke-
rimpia ja alusta lähtien mukana olleista lenkkei-
lijöistä ovat vielä mukana Aapo Heimala, Ossi 
Mälkiäinen ja Markku Murto. 

Vuosina 1998–2002 jäsenille järjestettiin yhtei-
nen lenkki- ja saunailta torstai-iltaisin viikoit-
tain Kouvolassa Mansikka-ahon urheiluhallilla. 
Sulan maan aikaan juostiin 5 km lenkki ennen 
saunaa ja talvella vastaavasti hiihdettiin 10 km 
lenkki. Vuosina 2003 – 2006 vastaava liikuntata-
pahtuma on järjestetty Valkeala-talon uimahallil-
la. Osallistuminen liikuntaan on vaan jäänyt aika 
vähäiseksi, viikoittain mukana on ollut 3 – 8 hlöä.

juoksee” viestiin Utsjoelta – Helsinkiin. KoLVIn 
juoksijoiden osuus oli Keski-Suomessa Pihtipu-
taalla aamuyön tunteina.

1983-1987 Mansikka-ahon lenkki- ja saunaillat 
jatkuivat aikaisempien vuosien tapaan. Hiihdos-
sa oteltiin vuosittain KyLVIä vastaan ja monena 
vuonna voitettiinkin.

Matti ja Lasse Väkevä Kunnia-
kierros -haastetapahtumassa
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Lentopallo
Vuonna 1978 yhdistykseen perustettiin oma len-
topallojoukkue ja samoin aloitettiin vuorovuosin 
pitkään jatkuneet ottelut KyLVIn lentopalloilijoi-
den kanssa. Joukkueemme osallistui myös me-

nestyksekkäästi Kouvolassa järjestettyyn puulaa-
kisarjaan ja vuoden 1977 toimintakertomuksessa 
kerrotaan joukkueen olevan puulaakisarjan kär-
kipäässä. 

Hiihto
Vuodesta 1986 lähtien on järjestetty vuosittain 
oman yhdistyksen jäsentenväliset hiihtokilpailut 
kevättalvella Pilkanmaan Kuntotöyryssä. Mie-
hille, naisille ja tietysti myös lapsille oli omat sar-
jat. Miesten ja naisten sarjoissa on kehitetty aivan 
omintakeinen tasoitusjärjestelmä.

Kilpailussa hiihdetään 3 noin 3 km kierrosta. 1. 
kierros yhteisesti sovittuun aikaan (13min), 2. 
kierros niin kovaa kuin kukin pääsee ja 3. kierros 
itse ilmoitettuun aikaan. Loppuaika on kirikier-
roksen aika lisättynä 1. ja 3. kierroksista saaduilla 
sakkosekunneilla.

Tällä menetelmällä on todettu tarkasti hiihtävien 
pärjäävän hyvin koville menijöille.

Vuosina 1988, 1990 ja 1991 meidän omia koko 
perheen talvikisoja hiihtokilpailuineen pidettiin 
Pilkanmaan Kuntotöyryssä. Kilpailtiin miesten 
ja naisten sarjoissa, myös lapsille järjestettiin omat 
sarjat. Vuonna 1989 hiihtokilpailut jäivät väliin 
lumitilanteen takia.

Tehotykki lyö ja muut seuraavat katseella

Ihan kivaa
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Kilpahiihto
Vuonna 1976 aloitettiin KyLVIn kanssa pitkään 
jatkunut hiihtokilpailujen sarja. Kilpailuja varten 
laadittiin oikein kirjalliset säännöt sarjoista ja tie-
tyistä kiertopalkinnoista, että minkälaisilla suori-
tuksilla kilpailut voittanut yhdistys siihen sai kiin-
nitykset.

Vuodesta 1986 lähtien on Pilkanmaan Kynto-
töyryssä hiihdetty joka vuosi viestihiihtokilpailut 
Pohjois-Kymenlaakson Rakennusmestariyhdis-
tystä vastaan. Koko joukkueeseen kuuluu 3 x 3 
miestä jaettuna kolmeen sarjaan. Hiihtomatka ja 
tasoitus ovat samat kuin omissa kilpailuissa. Vaik-
ka rakennusmestareissa on kovia hiihtäjiä, voittoja 
on tullut meillekin varsin tasaväkisesti.

1998 helmikuussa hiihdettiin myös meidän omat 
jäsenten väliset kilpailut. Miesten yleisen sarjan 
voittaja oli Ossi Mälkiäinen.

Rakennusmestareiden joukkueessa on ollut kovia 
hiihtäjiä ja he ovat korjanneet monet voitot. KoL-
VIn joukkueeseen on kuitenkin alkanut nous-
ta myös kovia hiihtäjiä nuoremmasta kaartista ja 
rakennusmestarit ovat alkaneet vanheta, joten me 
alamme olla nyt niskan päällä.  

Numero rintaan ja menoksi

Vuonna 1998 maaliskuussa KoLVI oli järjestely-
vuorossa ja meidän hiihtäjämme olivat tarkempia 
arvioimaan nopeuttaan ”aikakierroksilla” joten 
KoLVIn joukkue voitti.

Vuonna 1999 maaliskuussa rakennusmestarit oli-
vat järjestelyvuorossa ja he myös voittivat jouk-
kuekilpailun, kuten myös vuonna 2000, 2001 ja 
2003. KoLVI korjasi voitot vuosina 2002, 2004, 
2005 ja 2006. Meidän nopein hiihtäjämme kiri-
kierroksella on monena viime vuonna ollut jäsen 
Asko Myllylä. KoLVIn liikuntatoimikuntaa on 
vetänyt ja vastannut järjestelyistä jäsen Pertti Hat-
vala ansiokkaasti jo n. 10 vuotta.

Hiihto-otteluita KoLVIn ja Pohjois-Kymen ra-
kennusmestareiden välillä ei ole enää järjestetty. 
Viimeinen hiihtokilpailu oli vuonna 2006.
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Laskettelu
Vuonna 1992 teimme ensimmäisen laskettelureis-
sun Messilään. Laskettelu saikin heti ensireissusta 
lähtien suuren suosion. Mukana näillä laskettelu-
reissuilla oli joka vuosi 40–50 osanottajaa.
Vuosina 1998-2001 lasketteluretket suuntautuivat 
edellisvuosien tapaan Lahden Messilään. 

Vuosina 2002–2006 on käyty laskettelemassa Hi-
moksen laskettelukeskuksen suurilla ja monipuo-
lisilla rinteillä. Laskettelun lisäksi päivään kuuluu 
runsas lounas laskettelukeskuksen ravintolassa. 
Mukana näillä retkillä on ollut 20…40 hlöä lap-
set mukaan luettuna.

KoLVI on järjestänyt maaliskuisin oman väen 
kesken laskettelu- ja perheretkiä, joissa on osanot-
tajia ollut 15…40 henkeä.

2007 Jämsän Himos, 16 henkeä
2008 Jämsän Himos, 43 henkeä
2009 Jämsän Himos, 25 henkeä
2010 Jämsän Himos, 20 henkeä
2011 Koko perheen talvipäivä 
         Repovedellä, 12 henkeä
2013 Messilä, Lahti, 15 henkeä

Golf
Syyskuussa 2002 yhdistys järjesti jäsenilleen tu-
tustumistilaisuuden golfiin Kuusankoskella Eero-
lan kentällä. Vetäjänä toimi jäsen Heimo Lehko-
nen. Päästiin lyömään palloa harjoitusalueella ja 
saatiin ohjeita ja sääntöjä varsinaisesta pelistä, mu-
kana oli 5 jäsentä.

Sauvakävely
Asko Myllylä järjesti 18.10.2007 yhteisen sauva-
kävelylenkin Mansikka-ahon maastossa. Vuoden 
2007 jälkeen ei yhteisiä lenkki-iltoja ole järjestet-
ty. 

Keilailu
Keilailua käytiin kokeilemassa 2001 Kouvolan 
keilahallissa muutaman kerran. Vuonna 2002 jä-
sen Heimo Lehkonen järjesti meille ”Hohtokei-
lailu” -illan, joka olikin varsin kiinnostava tapah-
tuma. Mukana oli kuusi henkilöä. Keilailu ei ole 
saanut aikaan jäsenistössä kuitenkaan kovin suur-
ta innostusta.

Vuonna 2004 syyskuussa osallistuttiin jo 3-mie-
hisellä joukkueella SuLVIn Golf-mestaruuskisoi-
hin Hyvinkäällä. Jäsen Risto Aalto sijoittui sarjas-
saan kolmanneksi.

Tulosta syntyy
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Vuonna 2005 syyskuussa oltiin taas mukana SuL-
VIn golf-mestaruuskisoissa Vammalassa kahdella 
2-miehisellä joukkueella. Jäsen Ari Sydänmaan-
lakka sijoittui hienosti sarjassaan toiseksi. Samassa 
kuussa pidettiin myös KoLVIn omat mestaruus-
kisat Iitin uudella kentällä. Mukana oli kuu-
si omaa golfaajaa, mestariksi pelasi jäsen Heimo 
Lehkonen.

Vuonna 2006 syyskuussa jatkettiin osallistumista 
SuLVIn  golf-mestaruuskisoihin.  Vihdissä 3 mie-
hen voimalla. Jäsen Heimo Lehkonen sijoittui ki-
sassa toiseksi.
Samassa kuussa ratkottiin taas KoLVIn oma golf-
mestaruus Iitin kentällä. Mukana oli jälleen kuusi 
omaa golfaajaa. Mestariksi tänä vuonna selviytyi 
jäsen Olavi Kunnasto.

Vuodesta 2002 alkaen on jäsenistön golfharras-
tajat ratkoneet paremmuuttaan golfissa. Golfista 
näyttää muodostuneen korvaava liikuntatapah-
tuma hiihtokilpailuille ja kun on menossa ja 15.s 
vuosi, voidaan puhua jo uudesta perinteestä.
Viimeisen 10 vuoden mestaruudet ovat jakaantu-
neet seuraavasti:

2007 1. Marko Pirinen, 2. Mika Pullinen, 3. Ola-
vi Kunnasto

2008 1. Pentti Juutilainen, 2. Marko Pirinen, 
3. Janne Murto

2009 1. Mika Pullinen, 2. Timo Rajajärvi, 
3. Juha Rauta

2010 1. Pentti Juutilainen, 2. Mika Pullinen, 
3. Juha Wallius

2011 1. Juha Rauta, 2. Janne Murto, 3. Juha Wal-
lius

2012 1. Asko Mallat, 2. Ari Sydänmaanlakka, 
3. Mika Pullinen

2013 1. Ari Sydänmaanlakka, 2. Asko Mallat, 
3. Juha Wallius

2014 1. Asko Mallat, 2. Juha Wallius, 3. Ari Sy-
dänmaalakka

2015 1. Pentti Juutilainen, 2. Mika Pullinen, 
3. Juha Wallius

2016 1. Marko Saarenpää, 2. Mika Pullinen, 
3. Marko Pirinen

Golfkisan tulokset 2017
1. Marko Pirinen, 2. Heimo Lehkonen ja 3. Mika 
Pullinen

Vuosittaiseen golfmestaruuskilpailuun on osallis-
tunut 5…10 jäsentä.

Virvokkeita golfin jälkeen
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Perhetapahtumat ja pikkujoulut
Perhetapahtumia
KoLVI on järjestänyt useina vuosina kesäretkiä 
jäsenistölleen ja heidän puolisoilleen. Retket ovat 
saavuttaneet suuren suosion ja bussi on ollut lähes 
täynnä hilpeistä retkeläisistä.
Teatterikäynnit suuntautuivat useimmiten Kou-
volan omaan teatteriin, mutta joskus myös käytiin 
naapurikaupunkien teatteriesityksissä.

Vuoden 1971 toimikauden lopuksi pidettiin yh-
distyksen ensimmäiset riemukkaat pikkujoulut 
Kouvolan Kauppakerholla.

Vuonna 1975 yhdistys järjesti Kouvolassa teatteri-
illan jäsenilleen, avec.

Vuonna 1977  pikkujoulut pidettiin Kirjokiven 
perinteikkäässä kartanossa Valkealassa.

Vuoden 1978 keväällä tehtiin ensimmäinen yh-
teinen hiihtomatka Lappiin puolisoiden kanssa. 
Matkattiin Yllästunturille, jossa sitten hiihdeltiin 
useamman päivän ajan. Majapaikkana oli Ylläs-
järvellä Karjalanliiton maja.

1978 syyskausi aloitettiin aina koko perheen kesä-
tapahtumalla, johon kuului onkikilpailut, tikan-
heitto, luontopolku ym. pelejä, tanssia ja tietysti 
saunominen ja syönti. Käytiin Jaalan Tuomilam-
mella, Isolla Ruhmaalla saaressa Jaalassa, Kimo-
lan kanavalla ja Lappalan järvellä.

Vuosina 1981 ja –82 syyskausi aloitettiin Suo-
menlahden risteilyllä ”Merirosvopursi” Vivanilla. 
Vivan oli vanha purjealus, jonka kunnostamiseen 
olimme ensin osallistuneet talkoohengessä. Aluk-
sen LVI-järjestelmät oli suunnitellut jäsen Mark-
ku Murto ja lämpöjohdot sekä patterit asensi 
jäsen Eero Hyytiäinen. Ristelymatkoilla tutustut-
tiin Suomenlahden kauniiseen saaristoon. Välillä 
rantauduimme Ulko-Tammion saariin pitämään 
kekkereitä ja onkikilpailuja. Vivanilla myös yö-
vyttiin ja katseltiin upeaa elokuun kuutamoa 
tanssin, saunomisen ja ruokailun lomassa. 

Pikkujoulu 1974
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Entinen hiekkajaala Vivan uudessa kukoistuksessaan
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Pikkujouluja
Toimikauden päätteeksi on ollut tapana järjes-
tää yhdistyksen pikkujoulut useimmiten marras-
kuun lopulla. Pitopaikkana on ollut 80-luvulla 
useimmiten toimiupseerikerho Kouvolan varus-
kunta-alueella. Juhlapaikkana oli Rajamäen maja 
Valkealassa ja vuodesta 1987 alkaen Kouvolan 
toimiupseerikerho. 

Vuonna 1991 päätettiin viettää pikkujoulua vaih-
teeksi merellä. Niinpä varattiin paikat Viking 
Mariellalta, matkattiin bussilla satamaan ja nous-
tiin laivaan. Mukana olikin ennätysmäärä jäseniä 
avec, kaikkiaan 69 hlöä. Mukava Itämeren risteily 
siitä tulikin laivan notkuvien ruokapöytien ja hy-
vien juomien äärellä. Sitkeimmät juhlijat taisivat 
tanssia yökerhossa aamuun saakka.

Vuonna 1995 ja 1996 on pikkujoulua juhlittu 
Kausalan Kurjenmiekassa. Suuressa hirsiraken-
nuksessa on nautittu omistajaperheen laittamat 
ylenpalttiset jouluruuat ja -juomat, leikitty pukki-
leikit ja tietysti tanssittu orkesterin tahdissa.

Pikkujoulua 2001 juhlittiin yhdessä KyLVIn 
kanssa Kouvolan teatterissa. Teatteriesityksen jäl-
keen siirryttiin teatterin klubille nauttimaan pe-
rinteinen jouluateria ja tanssimaan Elimäen Nuo-
risoseuran orkesterin tahdissa. Mukana oli peräti 
102 henkilöä.

2002 pikkujoulua juhlittiin omalla porukalla 
Voikkaan Mestarikerholla perinteiseen tapaan.

2002 pikkujoulua vietettiin Kotkan teatterissa 
KyLVIn järjestämänä. Juhlat jatkuivat Kotkan 
Seurahuoneella jouluaterian ja tanssin merkeissä. 
KoLVI:laisia oli mukana 32 henkilöä.

2004 pikkujoulua juhlittiin jälleen omalla poru-
kalla Kouvolassa ”Tuulensuojassa”. Glögitarpeita 
oli haettu Viron puolelta ja perinteiset jouluruu-
at nautittiin viinien kera. Tanssimusiikista vastasi 
mainio ”Hugo Mulqvistin” orkesteri, mukana oli 
70 henkilöä.

2005 pikkujoulureissu tehtiin omalla porukalla 
Tallinnaan m/s Romantikalla risteillen. Laival-
la nautittiin jouluateriat mennen tullen ja tietysti 
tanssittiin. Mukana oli 36 henkilöä.

2006 pikkujoulua vietettiin tänä vuona omalla 
porukalla kulttuurin merkeissä. Aloitettiin teatte-
riesityksellä ”Suomen hevonen” Kouvolan teatte-
rissa, ja jatkettiin runsaalla jouluaterialla teatterin 
ravintolassa pitemmän kaavan mukaan. Mukana 
juhlissa oli 39 hlöä.

Pikkujouluristeily järjestettiin Kristina Brahella 
17.11.2007. Risteilyllä päästiin nauttimaan joului-
sen noutopöydän antimista sekä   tanssahtamaan 
laivan parketilla. 

Paluu laivalta takaisin Kouvolaan klo 01.00.   Pik-
kujoulu oli avec-tapahtuma ja  mukaan oli lähte-
nyt yhteensä 34 juhlijaa.

2008. Pikkujoulua vietettiin Kouvolan Upsee-
rikerholla 14.11.2008.  Jouluisen noutopöydän 
antimista nautti n. 20 jäsentä aveceineen. Ilta 
jatkui tanssin ja seurustelun merkeissä.

2010. Yhdistyksen pikkujoulut vietettiin Kouvo-
lan Vaakunassa 19.11.2010, mukana 16 henkilöä.

2011. Perinteinen pikkujoulu 37 KoLVIlaisen voi-
min Kouvolan teatterissa, esityksenä Onnenmaa. 
Teatterin jälkeen nautimme pikkujouluillallista 
ravintola Huviretkessä.

2012. KoLVIn yhdistetty kesäretki- ja pikkujou-
lutapahtuma suuntautui Pietariin 19.-21.10. Mu-
kana 18 yhdistyksen jäsentä ja 16 avecia. Laivan 
tarjoilut ja iltaohjelma olivat erinomaisia. Aamulla 
tullimuodollisuuksien jälkeen teimme kiertoaje-
lun ja kävimme Eremitaasin lähellä lounalla, josta 
olikin hyvä siirtyä itse Talvipalatsiin. 

2013. Musikaalista teatteripikkujoulua vietettiin 
16.11.2013 Lahdessa, mukana KoLVIlaisia oli yh-
teensä 35 henkeä. Ohjelmassa oli ruokailu Mam-
ma Mariassa ja sen jälkeen siirryttiin Lahden 
kaupunginteatteriin nauttimaan West Side Story- 
musikaalista.

Tietääköhän tuo porukka edes miten 
sana ”kiltti” kirjoitetaan?
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2014. Musikaalista ravintolapikkujoulua vietettiin 
15.11.2014 Ravintola Three Wingsissä Kouvolas-
sa, mukana KoLVilaisia oli yhteensä 33 henkeä. 
Ohjelmassa oli ensin ruokailu ja sen jälkeen imi-
taatio-show, missä esiintyi niin suomalaisia kuin 
maailman tähtiäkin sekä nautittiin LVI -aiheisis-
ta juomista.
 
2015. Yhdistyksen pikkujoulua vietettiin laivaris-
teilyn ja hotellimatkan merkeissä Tallinnassa. Jä-
seniä mukana matkassa oli 18 ja aveceja 17. 
Bussilla matkasimme Helsinkiin ja laivalla mei-

tä odotti buffetaamiainen. Tallinnassa oli iltapäi-
vä varattu ostoksille ja muulle vapaa-ajalle. Kello 
19.00 siirryimme illalliselle ravintola Vana Viipu-
riin. Ilta meni hyvän ruuan ja juomien seurassa 
sekä tietenkin hyvässä tunnelmassa jäsenien kes-
ken. Meitä viihdytti myös vanha herra soittaen 
haitarilla toivemusiikkia. Aamulla tehtiin vielä os-
toksia ennen kuin siirryttiin laivalle paluumatkaa 
varten ja tietysti buffetlounaalle. 

2016 vietettiin pikkujouluja Kouvolan teatterin 
pikkujoulushown merkeissä.

Kesäretket 
Hämeenlinnan Aulanko -92.  Syyskuussa saa-
tiin jäsenet innostumaan yhdistetystä kesäretki-
ja golfmatkasta Hämeenlinnan Aulangolle. Mu-
kaan lähti 13 KoLVIlaista aveceineen. 
Ulkoilusta päästiin nauttimaan auringon lämmit-
täessä mukavasti. Golfkilpailujen jälkeen oli illalla 
ennen ruokailua vielä kovat kisat hohtokeilailussa. 
Kylpylän palvelut olivat käytettävissä koko retken 
ajan. Illan kruunasi mahtava buffetpäivällinen. 

Vuosi 2008, yhdistetty kesäretki- ja golfmatka 
suunnattiin Pärnun kylpyläkaupunkiin. Kohtee-
na loma-ja kokouskeskus Villa Andropoff, jossa 
oli mahdollisuus osallistua monenlaisiin aktivitee-
teihin. Mukaan lähti 17 KoLVIlaista aveceineen.   

2009, pikkujoulua vietettiin Kouvolan teatteris-
sa katsomassa näytelmää Sukuvika, jonka jälkeen 
jouluruuat nautittiin teatterin ravintolassa. 

Vuosi 2009, yhdistetty kesäretki- ja golfmatka 
suunnattiin Ahvenanmaalle 4.-6.9.2009. Mu-
kana oli 19 jäsentä aveceineen. Matkalla tutus-

tuimme Bomarsundin rauniolinnoituksiin ja 
Ahvenanmaan historiaan. Iltaa vietimme ahve-
nanmaalaisella tilalla nauttien paikallisista ruuis-
ta ja Ahvenenmaalla jalostetuista juomista. 

Vuosi 2010. Yhdistetty kesäretki- ja golfmatka 
suunnattiin Lappeenrantaan ja sieltä Viipuriin 
Saimaan kanavaa pitkin 24.-25.7.2010. Mukana 
oli yhteensä 35 henkeä. Menomatka Viipuriin su-
jui läpi monien sulkujen ja perillä Viipurissa tu-
tustuimme mm. Viipurin kauppahalliin. Illalla 
laitettiin vielä jalalla koreasti Iitiän tanssilavalla.

2011. Aveckesäretki ja golfmatka Tallinnaan 
30.7.-31.7.2011, mukana 46 KoLVIlaista. Golf-
faajat kisailivat vetisissä ja tuulisissa oloissa sillä ai-
kaa kun muut kesäretkeläiset tekivät tutustumis-
kierroksen Tallinnan ympäristön kartanoihin. 
Iltaa vietettiin Tallinnassa Troikka-ravintolassa. 

Yhdessäoloa ja hyvää ruokaa
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Yhteistoimintaan on kuulunut ongintaa, hiihtoa 
ja pilkkimistä. Eräänä vuonna kesätapahtuma 
oli meidän järjestämänä Radansuun Lomakodin 
rannassa Iitissä. Onkikilpailuun lähdettäessä huo-
mattiin, että vaaka oli unohtunut pois matkasta 
eikä onkisaaliita voitu näin ollen punnita. Mutta 
eipä hätää, LVI-porukka on neuvokasta porukkaa 
ja niinpä joku keksi, että laitetaan saaliit jonoon ja 
se, kenellä on pisin jono kaloja, on voittaja ja sitä 
tehden ratkeavat myös seuraavat sijat kunkin jo-
non pituuden mukaan. 
Seuraavan kesän kilpailuja varten jäsen Mikko 
Aalto teki oikein mittakourun, jossa oli metrimit-
ta-asteikko. Tämä osoittautui niin hyväksi mene-

Pilkkikilpailut
Joka vuosi järjestettiin vuorotellen naapuriyhdis-
tysten MiLVI – SaLVI – KyLVI kanssa perin-
teiset pilkkikisat kevättalvella. Kisojen voitotkin 
menivät kumma kyllä aikatavalla vuorotellen. 
Pilkkikilpailujärjestelyt MiLVI, SaLVI ja KyLVI 
hoidettiin vuorovuosien entiseen malliin. Meidän 
porukasta vuodesta vuoteen parhaita saaliita veti-
vät Aapo Heimala, Matti Kuparinen, Mikko Aal-

telmäksi, että siitä lähtien on joka vuosi käytetty 
samaa menetelmää. 
Toinenkin mukava perinne on onkikilpailujen 
palkintojen jakoon liittynyt jo ties kuinka kau-
an. Se joka saa suurimman saaliin, voittaa kierto-
palkintopystin vuodeksi haltuunsa, mutta hänen 
täytyy tuoda pysti konjakilla täytettynä voittajalle 
seuraavana vuonna. Tapana on ollut, että voittaja 
tarjoaa sitten pystistä konjakkiryypyt kaikille kil-
pailijoille palkintojen jaon yhteydessä.
Yhteistoimintaa ovat olleet lähinnä jokavuotiset 
pilkkikilpailut, yhteiset kesätapahtumat ja pikku-
joulut, joita on vietetty perhe- ja avec-tapahtumi-
na.

to, Osmo Pekkalin, Ahti Mäkinen ja Risto Kor-
honen. Risto Korhonen voitti yhtenä vuonna jopa 
SuLVIn mestaruuden Kuusamossa.

Vuonna 1968 aloitettiin pilkkikilpailut Kouvo-
lan, Mikkelin ja Saimaan LVI-yhdistysten välillä. 
Myös Kotkan LVI-yhdistyksen kanssa pilkittiin 
kilpaa 1990-luvun lopulle asti.

KoLVI:n pilkkiporukkaa

Yhteistoiminta naapuriyhdistysten kanssa
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1988-1997 Pilkkikilpailut jatkuivat vanhaan ta-
paan. Onkijoiden ja saaliiden määrät vähän vaih-
televat vuosittain, mutta ”vuoroin vieraissa” perin-
ne jatkuu hyvänä. 

Vuonna 1998 huhtikuun alussa pidettiin kol-
men yhdistyksen MiLVI-KoLVI-SaSeLVI yh-
teiset pilkkikilpailut Kirkonvarkaan sillan luona 
Saimaalla. Isäntäyhdistyksen MiLVIn joukkue 
voitti, KoLVIn ja SaSeLVIn ollessa seuraavina.
Saman huhtikuun puolivälissä järjestettiin vie-
lä pilkkikisat KyLVIn kanssa Jaalan Kaajärvel-
lä meidän toimiessa järjestäjinä. Kotkalaiset eivät 
saaneet paikalle yhtään pilkkijää.

Vuoden 1999 pilkkimestaruudesta kisattiin Sa-
vonlinnassa. SaSeLVI voitti, MiLVI oli toinen ja 
KoLVI kolmas.

Kotkalaiset eivät saaneet enää järjestetyksi pilkki-
kisoja meidän kanssamme, joten se perinne kat-
kesi vuonna 1999.

Vuonna 2000 pilkkimestaruudet ratkottiin Ant-
tolassa. MiLVIn joukkue voitti, KoLVI oli toisena 
ja SaSeLVI kolmas.

Vuonna 2001 pilkkikilpailut pidettiin Valkealassa 
Lappalanjärvellä. KoLVI voitti kilpailun, MiLVI  
oli toinen ja SaSeLVI kolmas.

Vuonna 2003 pilkkikilpailut pidettiin Anttolas-
sa. MiLVIn joukkue voitti kisan, KoLVI oli toise-
na ja SaSeLVI kolmantena.

Vuonna 2004 pilkkikilpailu pidettiin Savonlin-
nassa. KoLVIn 5-miehinen joukkue voitti kilpai-
lun jäsen Aapo Heimalan vedellessä jäälle suu-
rimman saaliin. SaSeLVI oli toisena ja MiLVI 
kolmantena.

Vuonna 2005 pilkkikilpailut järjestettiin Lap-
palanjärvellä. SaSeLVI vei kokonaiskisan voiton 
6,3 kg saaliilla. Seuraavat sijat jakoivat  KoLVI 
ja MiLVI. Yhdistysten välinen kiertopalkinto oli 
katkolla, joten se jäi KoLVI:lle. Meiltä oli muka-
na 8 jäsentä.

Vuonna 2006 pilkkikilpailut pidettiin Kirkon-
varkaan sillan luona Anttolassa. MiLVI voitti ja 
sai katkolla olleen kiertopalkintopytyn omak-
seen, KoLVI oli toisena ja SaSeLVI kolmantena.

Vuosi 2007, ei järjestetty (jääongelma)

Pilkkiottelu KoLVI-MiLVI-SaSeLVI järjestettiin 
15.3.2008 Lappalanjärvellä, KoLVIn järjestelyt 
hoiti ansiokkaasti Ahti Mäkinen. Mukana pilk-
kijöitä oli yhteensä 19, Mikkelistä 9, Savonlinnas-
ta 3 ja KoLVIlaisia 7.

Pilkkiottelu KoLVI-MiLVI-SaSeLVI järjestettiin 
21.3.2009 Anttolassa. Mukana pilkkijöitä oli yh-
teensä 20, joista KoLVIlaisia 8.

Pilkkiottelu KoLVI-MiLVI-SaSeLVI järjestettiin 
27.3.2010 Punkaharjulla. Mukana pilkkijöitä oli 
yhteensä 17, joista KoLVIlaisia 4.

Pilkkiottelu KoLVI-MiLVI-SaSeLVI järjestet-
tiin 12.3.2011 Repovesi -päivän yhteydessä pie-
nellä lammella. Mukana pilkkijöitä oli yhteensä 
12,joista KoLVIlaisia 4.

Vuodesta 2012…2016 KoLVIlaisia ei ole ollut 
mukana pilkkitapahtumissa. 

Pilkkiottelu KoLVI-MiLVI-SaSeLVI järjestettiin 
25.3.2017 Savonlinnassa. Mukana pilkkijöitä oli 
yhteensä 17, joista KoLVIlaisia 4.

Kummalla puolella jäätä on 
se narrattava?

Jään päällä on Matti Nieri
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SuLVIn SM-pilkkikisat
Vuonna 2003 SuLVI päätti aloittaa jokavuoti-
seksi perinteeksi tarkoitetut SM-pilkkikisat LVI-
jäsenyhdistyksille. Ensimmäiset kisat sai järjestet-
täväkseen KoLVI. Kisat järjestettiin Valkealassa 
Lappalanjärvellä 08.03.2003. Perustettiin toimi-
kunta jonka vetäjänä toimi ansiokkaasti jäsen 
Heimo Lehkonen, kisakeskuksena toimi järven 
rannalla sijaitseva seurakunnan leirikeskus. Kisoi-
hin saapui joukkueita Jyväskylästä 2, Lahdesta 4,  
Kouvolasta 3 sekä naapurit KyLVI, MiLVI ja Sa-
SeLVI kukin yhdellä joukkueella.
Kokonaiskisan voitti LaLVI 3, toisena oli LaL-
VI 1 ja kolmantena KoLVI 2. Suurimman kalan 
467g sai KoLVIn jäsen Pertti Rautjärvi.

Vuonna 2004 SM-Pilkin järjesti Jyväskylän LVI-
yhdistys maalaiskunnan Haapaniemessä Savutu-
van Apajalla. Meiltä oli mukana kaksi 3-miehen 
joukkuetta.

Vuonna 2005 SM-Pilkin järjesti Lahden LVI-
yhdistys Alasenjärvellä. Meiltä oli mukana kak-
si 3-miehistä joukkuetta. KoLVI 1 sijoittui koko-
naiskisassa kuudenneksi. 

Ongintaa
Elokuussa toimikausi aloitettiin aina yhteisellä 
perhetapahtumalla aikaisempia perinteitä noudat-
taen.
Vuodesta 1986 lähtien kesätapahtumia alettiin 
järjestää vuorotellen yhdessä KyLVIn kanssa. Kil-
pailtiin leikkimielisesti rantaonginnassa, tikan-
heitossa, luontopolulla, välillä joku 3-ottelukin ja 
tietysti saunottiin, syötiin ja laulettiin. Näinä vuo-
sina KoLVIn järjestelyvuoroilla kesätapahtumia 
pidettiin Jaalan Tuomilammella ja Lappalanjär-
vellä Valkealassa.

Kotkassa oli aina tiedossa meriristeily laivalla jo-
honkin saareen. Matkassa oli monesti mukana 
haitarinsoittaja, joten laulu raikui jo menomat-
kalla. Siellä kilpailujen jälkeen odotti aina Kotkan 
emäntien keittämä lohisoppa. 

1998 Kesätapahtuma sinä vuonna järjestettiin 
KyLVI:läisten kanssa Rapen rantasaunalla Käy-
rälammella. Kilpailtiin perinteisissä lajeissa, mato-
onginta ja tikanheitto sekä tietysti syötiin ja sau-
nottiin. Lapset olivat innolla mukana.

Jääköhän järveen tämän jälkeen yhtään kalaa?
VUV -maja Lappalalla
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Muuta mukavaa
KyLVIn kanssa pidettiin vuosittain koko perheen 
kesätapahtuma elokuussa onkikilpailujen, tikka-
kisan, saappaan heiton ja luontopolkujen merkeis-
sä.

1988 järjestimme kesätapahtuman VUVn majal-
la Lappalanjärvellä Valkealassa.

1989 kotkalaiset kutsuivat meidät merelle saaris-
toristeilylle, rantaumispaikkana oli Nuokon saari 
Haminan edustalla.

1990 vietimme yhteistä kesätapahtumaa taas 
VUVn majalla Lappalanjärvellä. 

1991 risteilimme moottoriveneellä Kotkassa, täl-
lä kertaa eräälle rantamajalle Santalahden tuntu-
massa.

1993 kotkalaiset järjestivät kesätapahtuman Ky-
mijoen varren rantamajalla. He kertoivat että lohi 
on taas vuosien jälkeen alkanut nousta Kymijo-
keen, tosin kenenkään onkeen ei lahnaa suurem-
pi iskenyt.

1993 kesäkuussa kävimme Mikkelissä kokeile-
massa MiLVIn uudella kirkkoveneellä soutamis-
ta.

Kuvissa on urheilua ja urheilumieltä!

1991 me järjestimme kesätapahtuman Orilam-
men majalla Valkealassa. Päivään kuului myös 
Kultareitti-risteily Repovedellä ja illalla tietysti 
juhlapäivälliset ja tanssit.

1991 lappeenrantalaiset olivat puolestaan järjestä-
neet meille yhteisen risteilyn Saimaan kanavalle, 
Venäjän puolelle Rättijärven kasinolle asti. Päiväl-
listä nautittiin balalaikkamusiikin ja venäläisten 
laulujen soidessa. Muistissa säilyy myös venäläis-
ten tyttöjen tanssiryhmän kansantanssiesitykset ja 
laulut.

1992 vietimme yhteistä kesätapahtumaa taas 
VUVn majalla Lappalanjärvellä.

1994 meidän järjestelyvuorolla pidimme kesä-
tapahtuman Luumäen metsästysseuran majalla 
Kuuskalanjärvellä. 

1994 me taas järjestimme MiLVIlle keilaottelun 
Kuusaan keilahallissa, heitettiin 3-miehisin jouk-
kuein. Harrastelijaheittäjistä huolimatta voitto 
tuli meille kotiin. 
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1995 kotkalaiset kutsuivat meidät Karhulan la-
dun majalle. Suurista lohista puhuttiin taas ja 
nähtiin kuvia saaduista vonkaleista.

1995 kesäkuussa kutsuimme SaLVIn Kouvolaan 
Tykkimäen huvipuistoon. Tykkimäen huvipuis-
tossa kisailtiin keskenämme erilaisissa peleissä ja 
vempaimissa pitkin iltapäivää. Illalla nautittiin 
yhteinen juhlapäivällinen ja sitten siirryttiin uu-
teen tanssipaviljonkiin panemaan jalalla koreasti 
orkesterin tahdissa.

1996 vietimme kesätapahtumaa Kouvolan Käy-
rälammella rautatieläisten perinteikkäällä majalla. 

1997 yhteistä kesätapahtumaa vietettiin aurinkoi-
sessa hellesäässä meren rannalla Kotkan Kärki-
saaren majalla. Onkikilpailuissa meri antoi meil-
le kouvolalaisille runsaasti enemmän kalaa kuin 
isännille, tikanheitossa taas kotkalaiset olivat mei-
tä varmakätisempiä. Ohjelmaan kuului tietysti 
runsas lohisoppa ja saunominen.

SaLVIn kanssa on jatkunut edelleen myös vuosit-
tainen kesätapahtuma elokuussa, tosin muutami-
na vuosina on tullut pieniä katkoja.

Yhdessäoloa maalla ja merellä, tai ainakin vesillä
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1999 KoLVI järjesti Repovesivaelluksen Val-
kealan takamailla. Mukaan oli kutsuttu myös 
KyLVI:läiset joita tulikin muutamia henkilöitä. 
Kaunis syyspäivä vaelleltiin erämaassa, ylitettiin 
Lapinsalmen riippusilta ja käytiin mm. Olhavan 
vuorella ihailemassa jylhän kauniita Repoveden 
maisemia.

Kesätapahtumassa oltiin elokuussa KyLVIn vie-
raina. Kotkalaisten kanssa tehtiin merimat-
ka Ulko-Tammioon, jossa perinteisesti kisail-
tiin mato-onginnan, tikan- ja saappaanheiton 
ym.kesäleikkien merkeissä. Tietysti saunottiin 
ja syötiin mainiota lohisoppaa lisukkeiden kera, 
mukana meiltä oli 18 henkilöä.

Vuonna 2002 pilkkikilpailut pidettiin Savonlin-
nassa. SaSeLVI voitti kisan, KoLVI oli toinen ja 
MiLVI kolmas.

2002 kesätapahtumaa KyLVIn ja SaSeLVIn 
kanssa vietettiin elokuussa Verlassa, jossa tutus-
tuttiin historialliseen Verlan Tehdasmuseoon, jos-
sa käsipelissä oli valmistettu pahvilevyjä eli kä-
sipahvia noin 100 vuotta. Kymi-Kymmene on 
ansiokkaasti museoinut vanhan arvokkaan teh-
dasmiljöön jälkipolvia varten. Käsipahvia vietiin 
aikoinaan ympäri maailmaa, Intiasta tuli vielä ti-
laus käsipahvista 20 vuotta tehtaan toiminnan lo-
pettamisen jälkeen.

On toki ollut myös talvijuhlia. 
Kaksoset Sari ja Mari Ukkonen 
kiipeävät rekeen.

Kesää ja kalastusta
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2002 kesätapahtuman järjestäjävuorossa oli Sa-
SeLVI, joka oli järjestänyt tutustumisen Sal-
palinjaan Luumäelle. Tutustumiskierros sisälsi 
vallihautojen tutkimisen lisäksi monenlaisia erä-
henkisiä tehtäviä. Isäntäyhdistyksen lisäksi muka-
na oli KoLVI ja KyLVI.

2004 kesätapahtumaa vietettiin yhdessä KyLVIn 
ja KoLVIn kesken Pyhtään Mäntyniemessä. Oh-
jelma oli perinteinen.

2006 kesätapahtumaa toisten yhdistysten kans-
sa ei tänä vuonna järjestetty. KoLVI on jatkanut 
oman väen kesken joka kevät maaliskuussa lasket-
telu- ja perheretkien järjestämistä. 

Perhehiihtoa Kuntotöyryssä 1986

Kalastus on suosittu laji
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1967 puheenjohtaja Erkki Kailio, sihteeri Raimo 
Vuohelainen. Muut jäsenet Juhani Eloranta, Eetu 
Nupponen, Niilo Ukkonen ja Eero Heikinheimo

1968 puheenjohtaja Erkki Kailio, sihteeri Raino 
Vuohelainen. Muut jäsenet Juhani Eloranta, Eetu 
Nupponen, Niilo Ukkonen ja Eero Heikinheimo

1969 puheenjohtaja Esko Vaateri, sihteeri Juhani 
Eloranta. Muut jäsenet Raimo Vuohelainen, Au-
lis Niemi, Niilo Ukkonen, Matti Nevalainen

1970 puheenjohtaja Niilo Ukkonen, sihteeri Tau-
no Sänkiaho. Muut jäsenet Esko Vaateri, Aulis 
Niemi, Unto Kuismanen ja Olavi Riivari

1971 puheenjohtaja Juhani Eloranta, sihteeri 
Markku Murto. Muut jäsenet Rauno Vilkko ja 
Unto Kuismanen

1972 puheenjohtaja Risto Makkonen, sihteeri 
Markku Murto. Muut jäsenet Esko Vaateri, Ola-
vi Riivari, Raimo Vuohelainen, Niilo Ukkonen ja 
Tauno Sänkiaho

1973 puheenjohtaja Risto Makkonen, sihteeri 
Markku Murto

1974 puheenjohtaja Risto Makkonen, sihteeri 
Markku Murto

1975 puheenjohtaja Unto Kuismanen, sihteeri 
Lasse Väkevä

1976 puheenjohtaja Tauno Sänkiaho, sihtee-
ri Lasse Väkevä. Muut jäsenet Lasse Andersson, 
Pentti Harju, Seppo Siitari, Mauri Kekkonen ja 
Esa Sillanpää

1977 puheenjohtaja Raimo Vuohelainen, sihteeri 
Antti Virtanen. Muut jäsenet Mauri Kekkonen, 
Harri Pöysä, Markku Ahti,  Esa Sillanpää ja Simo 
Hanen

1978 puheenjohtaja Raimo Vuohelainen, sihtee-
ri Antti Virtanen. Muut jäsenet Niilo Ukkonen, 
Harri Pöysä, Markku Ahti, Seppo Hyvärinen ja 
Simo Hanen 

1979 puheenjohtaja Markku Murto, sihteeri Pek-
ka Matilainen. Muut jäsenet Seppo Hyvärinen, 
Pekka Torri, Risto Makkonen, Simo Hanen ja 
Niilo Ukkonen

1980 puheenjohtaja Markku Murto, sihteeri Pek-
ka Matilainen. Muut jäsenet Tauno Sänkiaho, 
Pekka Torri, Simo Hanen, Pertti Rautjärvi ja 
Osmo Pekkalin

1981 puheenjohtaja Seppo Hyvärinen, sihteeri 
Osmo Pekkalin. Muut jäsenet Tauno Sänkiaho, 
Mikko Aalto, Lasse Väkevä, Pertti Rautjärvi ja 
Esko Vaateri

1982 puheenjohtaja Seppo Hyvärinen, sihtee-
ri Osmo Pekkalin. Muut jäsenet Esko Vaateri, 
Mikko Aalto, Lasse Väkevä, Ossi Mälkiäinen ja 
Aapo Heimala

1983 puheenjohtaja Lasse Väkevä, sihteeri Osmo 
Pekkalin. Muut jäsenet Esko Vaateri, Mikko Aal-
to, Raimo Laukkanen, Ossi Mälkiäinen ja Aapo 
Heimala

1984 puheenjohtaja Lasse Väkevä, sihteeri Ilk-
ka Maaskola. Muut jäsenet Esko Vaateri, Mik-
ko Aalto, Ossi Mälkiäinen, Raimo Laukkanen, 
Markku Murto, Markku Ahti

1985 puheenjohtaja Niilo Ukkonen, sihteeri 
Pentti Juutilainen. Muut jäsenet Lasse Väkevä, 
Seppo Hyvärinen, Markku Murto, Lasse Väke-
vä, Markku Ahti, Raimo Laukkanen, Risto Kor-
honen

1986 puheenjohtaja Niilo Ukkonen, sihteeri Jari 
Sanamäki. Muut jäsenet Markku Ahti, Pentti 
Juutilainen, Markku Murto, Risto Korhonen ja 
Lasse Väkevä

1987 puheenjohtaja Niilo Ukkonen, sihteeri Jari 
Sanamäki. Muut jäsenet Markku Ahti, Keijo 
Perttilä, Markku Murto, Pertti Hatvala ja Jorma 
Ahti

1988 puheenjohtaja Pasi Laari, sihteeri Risto Aal-
to. Muut jäsenet Jorma Ahti, Unto Kuismanen, 
Lasse Väkevä, Pertti Hatvala ja Keijo Perttilä

1989 puheenjohtaja Pasi Laari, sihteeri Risto Aal-
to. Muut jäsenet Lasse Väkevä, Unto Kuismanen, 
Kari Kakkonen, Pertti Hatvala ja Ismo Grönvall

1990 puheenjohtaja Pasi Laari, sihteeri Risto Aal-
to. Muut jäsenet Ahti Mäkinen, Ismo Grönvall, 
Ari Sydänmaanlakka, Pertti Hatvala ja Kari Hut-
tunen

1991 puheenjohtaja Pasi Laari, sihteeri Risto Aal-
to. Muut jäsenet Ahti Mäkinen, Pekka Hortta-
nainen, Markku Murto, Ari Sydänmaanlakka ja 
Pertti Hatvala

1992 puheenjohtaja Ahti Nyyssönen, sihteeri 
Ismo Grönvall. Muut jäsenet Ari Sydänmaan-
lakka, Maija Ukkonen, Markku Murto, Mauri 
Kekkonen ja Ahti Mäkinen

1993 puheenjohtaja Ahti Nyyssönen, sihteeri 
Ismo Grönvall. Muut jäsenet Ari Sydänmaanlak-
ka, Maija Ukkonen/Jouni Laurikainen, Markku 
Murto, Mauri Renlund, Risto Aalto/Pasi Laari

Puheenjohtajat ja hallituksen jäsenet 1967-2017
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1994 puheenjohtaja Ahti Nyyssönen, sihteeri 
Asko Huupponen/Markku Murto/Ismo Grön-
vall. Muut jäsenet Sakari Sinkkonen, Jouni Lau-
rikainen, Markku Murto, Mauri Renlund, Pasi 
Laari

1995 puheenjohtaja Ahti Nyyssönen, sihteeri Ari 
Sydänmaanlakka. Muut jäsenet Sakari Sinkko-
nen, Jouni Laurikainen, Pekka Horttanainen, 
Ahti Mäkinen, Pasi Laari

1996 puheenjohtaja Pasi Laari, sihteeri Ari Sydän-
maanlakka. Muut jäsenet Ahti Mäkinen, Jouni 
Laurikainen, Olavi Kunnasto, Seppo Summa-
nen, Pekka Horttanainen

1997 puheenjohtaja Pasi Laari, sihteeri Risto Aal-
to. Muut jäsenet Ahti Mäkinen, Jouni Laurikai-
nen, Olavi Kunnasto, Seppo Summanen, Pekka 
Horttanainen

1998 puheenjohtaja Pasi Laari, sihteeri Risto Aal-
to. Muut jäsenet Ahti Mäkinen, Tapio Saarela, 
Olavi Kunnasto, Markku Siitari, Seppo Summa-
nen

1999 puheenjohtaja Risto Aalto, sihteeri Mark-
ku Siitari. Muut jäsenet Pasi Laari, Tapio Saare-
la, Olavi Kunnasto, Ari Hyvärinen, Eero Hyyti-
äinen

2000 puheenjohtaja Olavi Kunnasto, sihteeri Ossi 
Kuittinen. Muut jäsenet Pasi Laari, Tapio Saarela, 
Eero Hyytiäinen, Ari Hyvärinen, Kari Aalto

2001 puheenjohtaja Olavi Kunnasto, sihteeri Ossi 
Kuittinen. Muut jäsenet Ari Sydänmaanlakka, 
Tapio Saarela, Taisto Kähkönen, Kari Aalto

2002 puheenjohtaja Olavi Kunnasto, sihteeri Jou-
ni Laurikainen. Muut jäsenet Ari Sydänmaanlak-
ka, Eino Härkönen, Vesa Hämäläinen, Ari Hy-
värinen

2003 puheenjohtaja Olavi Kunnasto, sihteeri Jou-
ni Laurikainen. Muut jäsenet Ari Sydänmaanlak-
ka, Eino Härkönen, Heimo Lehkonen, Vesa Hä-
mäläinen, Ari Hyvärinen

2004 puheenjohtaja Seppo Summanen, sihteeri 
Ari Sydänmaanlakka. Muut jäsenet Jouni Lauri-
kainen, Eino Härkönen, Heimo Lehkonen, Vesa 
Hämäläinen, Ari Hyvärinen

2005 puheenjohtaja Seppo Summanen, sihteeri 
Sirkku Heikkilä. Muut jäsenet Olavi Kunnasto, 
Eino Härkönen, Heimo Lehkonen, Ari Hyväri-
nen, Ismo Grönvall

2006 puheenjohtaja Ari Sydänmaanlakka, sihtee-
ri Sirkku Heikkilä. Muut jäsenet Olavi Kunnasto, 
Hannu Lemmetti, Juha Käki, Kari Aalto, Ismo 
Grönvall

2007 puheenjohtaja Ari Sydänmaanlakka, sih-
teeri Sirkku Heikkilä. Muut jäsenet Ari Hyväri-
nen, Hannu Lemmetti, Juha Käki, Ismo Grön-
vall, Kari Aalto

2008 puheenjohtaja Heimo Lehkonen, sihtee-
ri Sirkku Heikkilä. Muut jäsenet Ari Hyvärinen, 
Hannu Lemmetti, Jari Vesalainen, Ismo Grön-
vall, Kari Aalto

2009 puheenjohtaja Heimo Lehkonen, sihteeri 
Sirkku Heikkilä (hall. ulkopuolella). Muut jäsenet 
Kari Aalto, Hannu Lemmetti, Jari Vesalainen, 
Juha Rauta, Timo Ruhanen, Pertti Katajamäki

2010 puheenjohtaja Jouni Laurikainen, sihtee-
ri Sirkku Heikkilä. Muut jäsenet Otso Tolvanen, 
Tommi Kanerva, Juha Rauta, Timo Ruhanen, 
Pertti Katajamäki

2011 puheenjohtaja Jouni Laurikainen, sihtee-
ri Sirkku Heikkilä. Muut jäsenet Otso Tolvanen, 
Tommi Kanerva, Juha Rauta, Timo Ruhanen, 
Pertti Katajamäki

2012 puheenjohtaja Ari Hyvärinen, sihteeri Sirk-
ku Heikkilä. Muut jäsenet Otso Tolvanen, Tom-
mi Kanerva, Juha Rauta, Timo Ruhanen, Pertti 
Katajamäki

2013 puheenjohtaja Ari Hyvärinen, sihteeri Sirk-
ku Heikkilä. Muut jäsenet Otso Tolvanen, Tom-
mi Kanerva, Hemmi Vauhkonen, Antti Ruha-
nen, Yrjö Määttänen

2014 Puheenjohtaja Ari Hyvärinen, sihteeri Mika 
Pullinen.  Muut jäsenet Lasse Väkevä, Yrjö Määt-
tänen, Hemmi Vauhkonen, Antti Ruhanen, Sep-
po Väyrynen

2015 puheenjohtaja Ari Hyvärinen, sihteeri Mika 
Pullinen. Muut jäsenet Lasse Väkevä, Yrjö Määt-
tänen, Hemmi Vauhkonen, Vesa Hämäläinen, 
Seppo Väyrynen

2016 puheenjohtaja Risto Aalto, sihteeri Hem-
mi Vauhkonen. Muut jäsenet Lasse Väkevä, Yrjö 
Määttänen, Vesa Hämäläinen, Harri Pöysä

2017 puheenjohtaja Risto Aalto, sihteeri Ari Sy-
dänmaanlakka. Muut jäsenet Lasse Väkevä, Eino 
Härkönen, Ari Hyvärinen, Vesa Hämäläinen, 
Harri Pöysä 



Saariselkä 1996, KoLVI liikkuu

Meidän Kouvolaa


