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VESI – KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA – ON TERVEELLISTÄ

Työvaliokunnan eduskunta- vierailu
Vuoden 2011 työvaliokunta vieraili 2.11.2011
eduskunnassa vieden päättäjille tervehdyk-
sen mm. vesihuoltolain uusimiseen, sanee-
raustarpeeseen ja vesihuollon kustan- nuksiin
liittyvistä asioista. Työvaliokunta tapasi kan-
sanedustajat Timo Heinosen ja Tapani Mäki-
sen avustajineen sekä ympäristö- poliittisen
sihteerin Aino Salon.

Työvaliokunnan eduskuntavierailun posi-
tiivisia  tunnelmia.

Vesihuoltojaoston vuosikokous 2011
ja syysseminaari
Vesihuoltojaoston vuosikokous ja jaoston
perinteinen syysseminaari järjestettiin
2.11.2011 Ramboll Finland Oy:n tiloissa.

Vuosikokouksessa esiteltiin vuoden 2011
toimintaa ja vuoden 2012 toiminta- suunni-
telmaa sekä valittiin työvaliokunta vuodelle
2012. Työvaliokunnan jäsenet ovat: Kia Akse-
la, Mika Cederberg, Matti Heino, Kimmo Ho-
ven, Ari Kaunisto, Mikko Korhonen, Marko
Kuitunen, Jari Laihonen, Jarmo Larkio, Jere
Nieminen, Matti Ojala, Kimmo Rintamäki,
Jukka Sirkiä ja Hanna Yli-Tolppa.

”Muuttuva lainsäädäntö vesihuolto- ken-
tässä” seminaariin ja maukkailla tarjoiluilla
varustettuun verkostoitumis- tilaisuuteen osal-
listui reilut 40 henkilöä.

Työvaliokunnassa käsiteltyjä asioita
Työvaliokunnan järjestäytymiskokouksessa
14.11.2011 Jere Nieminen valittiin jatkamaan
puheenjohtajan pestiä, varapuheenjohtajana
jatkaa Matti Ojala, uutena sihteerinä aloittaa
Kimmo Rintamäki ja uutena tiedotus- vastaa-
vana Kia Aksela.

Työvaliokunnassa käsiteltiin eduskunta-
vierailun jatkotoimia ja eduskuntaan toimitet-
tavaa asiakirjaa. Asiakirjassa esille päätettiin
nostaa mm. toimintavarmuus, verkostojen tila
ja saneerausvelka sekä saneerausten rahoi-
tus.

Lisäksi käsiteltiin jäsentilannetta, toiminta-
strategiaa ja toimintasuunnitelmaa vuodelle
2012 sekä suunnitelma-asiakirjojen yhtenäis-
täminen-projektia.

Suunnitelma-asiakirjojen yhtenäistä-
minen -projekti
Työvaliokunta jatkaa suunnittelijoiden, tilaaji-
en ja urakoitsijoiden käyttöön tarkoitettujen
hankeasiakirjojen yhtenäistäminen -projektia.
Projektin loppuun saattamiseksi on VVY:ltä ja
MVTT ry:ltä haettu rahoitusta, näistä VVY on
tehnyt positiivisen rahoituspäätöksen. Työstä
vastaavaksi konsultiksi valittiin Infratec Oy /
Matti Heino, joka kuuluu myös hankkeen tal-
koo- työryhmään Matti Ojalan, Hanna Yli-
Tolpan, Jari Laihosen ja Kimmo Hovenin li-
säksi.

Vesihuoltojaoston jäsentilanne
Vesihuoltojaoston s-postilistalla on 120 aktii-
vista jäsentä. Jäsenmäärää pyritään kasvat-
tamaan alan osaajilla tiedottamalla toiminnas-
ta mm. mainonnan keinoin.

Ote Vesihuoltojaoston mainoksesta.

Tulevia tapahtumia
Kevään excursio pidetään alustavasti
11.5.2012, aiheena Vesihuoltolaitosten yhdis-
täminen teknisten asioiden näkö- kulmasta.
Lisätietoja seuraavassa jäsentiedotteessa.


