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Tarvitsemme lisää
raportoijia
energiatehokkuus
toimenpiteistä uudelle
kaudelle 2021-2025
Myös aiemmin mukana olleiden tulee
ilmoittautua.
Kats o tarkemmin täs tä

KUTSU LÄMMITYSENERGIA
YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN
17.3.2022 Clarion Aviapolis,
Vantaa
Hallituksen jäsenet 2021:
Erovuoroiset:
Jaana Ståhlberg(vpj), Tapio Murtonen, Hannu
Helminen, Jari Holopainen, Marko
Lehtonen, Mikko Hummelin, Oiva Hammar
Toisen kauden hallituksessa jatkavat
Timo Knaapi, Anna
Mäkelä, Petri Nikkanen, Reijo Ström(pj),
Jari Kivis tö, Petri Tiainen, Pas i Hirvijärvi, Arto
Nis kala
As ko Sikiö jäi eläkkeelle 9/2021 ja hänen
tilalleen tuli Anna Mäkelä Teboilis ta
Ilmoittaudu
tästä

Edellis en vuos ikokouks en
pöytäkirja
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2022 KOULUTUKSET
KEVÄT:
Kaas uas ennus ten turvallis uus ja
vas tuupätevyys kurs s i 1.-2.3.2022
Öljylämmitys - ja s äiliöntarkas tus alan
vas tuupätevyys kurs s i 8.-9.3.2022
Viljankuivaamoiden ja
lämmönkehittimien ammattilais päivä
10.05.2022 (alus tava)
Lämmitys tekniikkapäivät 20.5-21.5.2022
Vas tuupätevyys koe 29.3.2022
SYKSY
Kaas uas ennus ten turvallis uus ja
vas tuupätevyys kurs s i 6.-7.9.2022
Öljylämmitys - ja s äiliöntarkas tus alan
vas tuupätevyys kurs s i 13.-14.9.2022
Vas tuupätevyys koe 29.9.2022
Lue lisää

Ansiomerkki pitkäaikaisille
jäsenille
Yhdis tyks en hallitus on päättänyt muis taa
niitä jäs eniä, jotka ovat olleet pitkään
yhdis tyks es s ä mukana ja os allis tuneet
järjes tettyihin koulutuks iin ja tapahtumiin.
Jotta voimme palkita ans iomerkein näitä
pitkäaikais ia jäs eniä niin tarvits emme
teidän apua. Laita ehdotus tällais es ta
jäs enes tä oheis en linkin kautta niin
ehdotuks et käs itellään LEY:n hallituks es s a
ja palkittavat julkis tetaan
vuos ikokouks es s a ja ans iomerkit jaetaan
s euraavan Lämmitys tekniikkapäivän
yhteydes s ä.
Tee ilmoitus tästä
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Jäsenyys kannattaa
Olemalla mukana Lämmitys energia
Yhdis tyks en jäs enenä olet automaattis es ti
mukana myös nettis ivuiltamme löytyväs s ä
urakoits ija haus s a.
Markkinoimme urakoits ijahakua mm.
Sanoma Oy:n nettijulkais uis s a, jois s a
mainoks emme vuonna 2021 näkyi jopa 6
571 608 kertaa ja s iitä klikattiin
nettis ivuille 12 171 kertaa.
Facebook mainontaa kokeiltiin 19.1114.12.2021 välis enä aikana ja s iinä
näyttökertoja oli 70 247 kpl jois ta
klikkauks ia 5 849 kertaa eli 8,2%

LEY on lämmitys alan ammattilais ten järjes tö, jonka
jäs enet ovat luotettavia urakoits ijoita tai alan johtavia
laite- ja energian toimittajia.
Urakoits ijat löytyvät verkos ta www.ley.fi/urakoits ijahaku

Jos haluat peruuttaa tilauks en, klikkaa täs tä.
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