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VESI – KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA – ON TERVEELLISTÄ

Vesihuoltojaoston jäsentilanne
Vesihuoltojaoston s-postijakelulistalla on nyt
120 jäsentä. Tiedoksenne, joskin kuitenkin
luultavimmin aiheetta, että sähköpostijakelu-
listalta tullaan keväällä 2011 poistamaan
henkilöt, jotka eivät ole maksaneet Suomen
Vesiyhdistys ry:n jäsenmaksua.

Vh-jaoston  vuosikokous 3.11.2010
Vuosikokouksessa kuultiin katsaus vuoden
2010 toiminnasta ja arvioitiin vuoden 2011
toimintasuunnitelmaa.

Kokouksessa valittiin myös vesihuoltojaoston
työvaliokunta, jonka toimikausi päättyy taas
loppuvuodesta seuraavan vuosikokouksen
yhteydessä. Työvaliokunnan jäsenet ovat
(uudet jäsenet kursiivilla): Mika Cederberg,
Jukka Hynninen, Mikko Korhonen, Jarmo
Larkio, Kati Lounema, Jere Nieminen, Matti
Ojala, Tero Pyrhönen, Seppo Rautiainen,
Kimmo Rintamäki, Jukka Sirkiä ja Hanna Yli-
Tolppa.

Lisäksi vuosikokouksen yhteydessä ikuistettu
ja viimeisen kerran ko. kokoonpanolla koossa
ollut ”vanha” työvaliokunta (osin kuvassa)
haluaa vielä tässä yhteydessä kiittää kaikkia
yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta!

Vh-jaoston  syysseminaari 3.11.2010
Jaoston jo perinteinen syysseminaari pidettiin
Helsingissä AEL:ssä ke 3.11.2010. Teemana
oli ”Vesihuoltoverkostojen nykytila”. Semi-
naariin osallistui n. 40 aktiivista jaoston toimi-
jaa. Kiitokset vielä kerran seminaarin tuki-

joille Maa- ja vesitekniikan Tuki ry, Oy KWH
Pipe Ab ja AEL.

Ekskursio Lahteen 27.5.2011
Vesihuoltojaosto järjestää pe 27.5.2011 eks-
kursion Lahteen, teemana "Vesi-
huoltolaitoksen hallinto ja talous". Alusta-
van ohjelman mukaan kokoontuminen on klo
9.30 Lahdessa, ja päivä päättyy n. klo 15.00.
Päivän aikana kuullaan esitykset Lahti Aqu-
asta, sen henkilöstöosaamisesta uudessa
organisaatiossa, asiakashallintajärjestelmästä
sekä vesihuoltolaitoksen tiedottamises-
ta. Ekskursio on omakustanteinen, ja osallis-
tumismaksu kerätään osallistujilta paikan-
päällä. Aikaisempina kertoina kustannukset
ovat olleet suuruusluokaltaan 25 €. Ohjelma
ja tarkemmat ilmoittautumisohjeet toimitetaan
lähempänä ajankohtaa. Mukaan mahtuu noin
40 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Vuoden 2011 vuosikokous ja syyssemi-
naari
Vuoden 2011 vuosikokous ja syysseminaari
järjestetään keskiviikkona 2.11.2011 alkaen
klo 16 vuosikokouksella. Varsinainen semi-
naari alkaa klo 17. Seminaari järjestetään
Ramboll Finland Oy:n Helsingin toimistolla.
Ohjelma valmistuu alkusyksyllä.

Työvaliokunnassa käsiteltyjä asioita
Työvaliokunnan järjestäytymiskokouksessa
17.1.2011 puheenjohtajaksi valittiin Jere
Nieminen, varapuheenjohtajaksi Matti Ojala,
sihteeriksi Hanna Yli-Tolppa ja tiedotusvas-
taavaksi Kati Lounema.

Muina asioina työvaliokunta suunnitteli tar-
kemmin vuoden 2011 toimintaa ja keskusteli
mm. suunnitelma-asiakirjojen yhtenäistämi-
nen – projektista ja sen edistämisestä sekä
sosiaalisen median hyödyntämisestä vesi-
huoltojaoston tiedottamisessa.

Hyvää
ystävänpäivää!


