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Kylmätekniikan koulutuspäivät 26.- 27.1.2017
Vaikka uuden F-kaasuasetuksen ”kuristusote” perinteisistä kylmäaineista ja kylmäalasta ei vielä täysillä ole
puristanutkaan, kannattaa juuri nyt ilmoittautua mukaan kuulemaan viimeisintä tietoa tulevaisuuden
kylmä- ja lämpöpumppulaitosten rakentamisesta sekä ylläpidosta. HFC-kylmäaineista jopa R404A:n
riittävyys markkinoilla on toistaiseksi ollut hyvää johtuen mm. juuri ennen uuden F-kaasuasetuksen voimaan tuloa tapahtuneesta EU-alueen HFC-varastojen voimakkaasta kasvusta. Ajat ovat kuitenkin muuttumassa.
Jo alkavan vuoden kuluessa kylmäainemarkkinoilla tapahtuu kiristymistä johtuen mm. esitäytettyinä EU:n
alueelle tuotavien laitteiden kylmäaineiden tulemisesta kiintiöjärjestelmän piiriin. Todella kovan luokan
haasteet ovat edessä F-kaasukiintiöiden kaudella 2018-2020, jolloin alkuperäisestä lähtötasosta eli vuosien 2009-2012 keskimääräisestä kulutuksesta on esitäytettyjen osuus huomioiden jäljellä enää 56 %. Tämä vastaa EU:n alueella kutakuinkin tasoa, mikä aiemmin on kulunut jälkimarkkinoilla laitteiden
huollossa ja ylläpidossa.
Lääkkeet haasteisiin vastaamiseksi ovat kuitenkin olemassa. HFC-aineiden kulutusta mitataan CO2ekvivalenttitonneissa laskien. Käytännössä se tarkoittaa kg:ssa mitatun kaasumäärän vähentämisen ohessa ja asemasta siirtymistä yhä alhaisemman lämmitysvaikutuksen omaaviin kylmäaineisiin.
Kylmätekniikan koulutuspäivillä 26.- 27.1.2017 kuulet ja valmistaudut ratkaisuihin – olipa kyse sitten matalan lämmitysvaikutuksen kylmäaineista, pienen kylmäainetäytöksen laitoksista tai siitä,
miten kriitillinen putkipituus huomioiden laitokset saadaan rakennettua entistä varmemmin kylmäaineet sisällään pitäviksi. Toki mukana luento-ohjelmassa on muitakin aiheita, joihin voit tutustua
tarkemmin osoitteessa http://www.skll.fi/yhdistys/www/att.php?type=2&id=166.
Tapahtumapaikkana on tuttuun tapaan Hotelli Korpilampi Espoossa. Luentojen lisäksi tapaat paikalla alan muut ammattilaiset ja tutustut näyttelyssämme alan tärkeimpiin uutuuksiin.
Ilmoittaudu 12.1.2017 mennessä mieluiten osoitteessa www.kylmayhdistys.com, mutta myös sähköpostilla saara.kerttula(ät)skll.fi tai puhelimitse 09-759 1166 ilmoittautuminen on mahdollista.
Majoitusvaraukset suoraan Hotelli Korpilammesta toistaiseksi helpoiten sähköpostilla myynti@korpilampi.fi.
Hotelli on suljettuna yli pyhien, jonka vuoksi puhelimeen vastataan siellä vain rajoitetusti päiväaikoina. Korpilampi palaa normaalirytmiin jälleen 4.1.2017, jonka jälkeen myös puhelinvaraukset numerosta 096138411 toimivat normaalisti.

Uusi toimitus-/toiminnanjohtaja SKLL:lle ja SKY:lle
Mikäli mielenkiintoinen työ kylmäalan keskeisellä näköalapaikalla kiinnostaa, kannattaa tutustua tuoreen
Kylmäextran sivulta 66 löytyvään ilmoitukseen, jossa Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ja Suomen Kylmäyhdistys etsivät uutta toimitus-/toiminnanjohtajaa. Lisätietoja tehtävästä saa allekirjoittaneelta (puh. 0440-
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607817) ja hakemukset pyydetään toimittamaan 11.1.2017 mennessä SKLL:n hallituksen puheenjohtaja
Altti Seinelälle osoitteella altti.seinela@teollisuuskylma.fi.
Mikäli paperiversiota Kylmäextrasta ei juuri nyt ole käsillä, pääset lukemaan näköisjulkaisua osoitteessa
http://www.e-julkaisu.fi/skll/ke1601/

Kylmäjärjestöjen syyskokoukset pidetty
Suomen Kylmäliikkeiden Liiton sääntömääräinen syyskokous pidettiin jo 15.- 16.9. järjestetyn syyskokoustapahtuman yhteydessä. Kokouksessa mm. vahvistettiin SKLL:n toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle
2017 sekä valittiin kolme uutta hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle. Uusina hallituksen jäseninä kaudella 2017-2019 aloittavat Maria Taiminen (Koja Oy), Mikko Vilola (Vahterus Oy) ja Petri Vuori (Calefa Oy).
Erovuoroisina pois hallituksesta jäivät Vesa Kyllönen, Arto Majuri ja Jussi Myllyntaus.
Suomen Kylmäyhdistys ry:n syyskokous pidettiin runsaasti kiitosta keränneen Vantaan jätevoimalavierailun
yhteydessä pe 18.11. Sääntömääräisinä asioina myös SKY:n kokouksessa vahvistettiin järjestön toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2017. Uusiksi hallituksen jäseniksi kolmivuotiskaudelle 2017-2019 valituiksi tulivat Ilpo Hakkarainen ja Matti Jokela sekä sääntöjen mahdollistamalle toiselle kolmivuotiskaudelle jatkava Mikko Heinonen. Erovuoroisina pois hallituksesta jäivät Esa Aalto ja Timo Linjala.

Tulevia tapahtumia
Tammikuun 2017 Kylmätekniikan Koulutuspäivien lisäksi kalenteriin kannattaa merkitä myös jo ainakin
seuraavat tapahtumat:
-

Suomen Kylmäyhdistys ry:n kevätkokous 29.3.2017 hotelli Hullu Porossa Levillä

-

Kylmärintama-tapahtuma 29.3.2017 hotelli Hullu Porossa Levillä

-

Levin Kylmäpäivien luennot 30.- 31.3.2017 klo 9-13 hotelli Hullu Porossa Levillä

-

Suomen Kylmäliikkeiden Liiton kevätkokous huhtikuun lopussa, tarkka pvm. ilm. myöhemmin

-

Kylmägolf pe 16.6. Tahkovuorella

-

Suomen Kylmäliikkeiden Liiton syyskokoustapahtuma, alustava ajankohta 21.- 22.2017

-

Suomen Kylmäyhdistyksen ekskursio, syyskokous ja pikkujoulu, alustava ajankohta 17.11.2017

-

Kylmätekniikan koulutuspäivät 25.- 26.1.2018 (tapahtumapaikka vahvistetaan myöhemmin)

Lisätiedot tapahtumista tulevissa tiedotteissamme.
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