
Puheenjohtajan joulutervehdys 

 

Hyvät vesiyhdistyksen jäsenet, 

Kuluneena vuonna Suomi toimi pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajana ja vuoden pääteemana 

oli vesi. Yhdistyksemme kannalta puheenjohtajuusvuosi huipentui maailman vesipäivän seminaariin 

22.3.2016, jonka pääministeri Juha Sipilä avasi videotervehdyksen kautta.  Aamupäivän ministeritason 

kokousta ja siihen liittyvää naisvaltaista paneelia emännöi ministeri Lenita Toivakka teemalla pohjoismainen 

johtajuus vesien hallinnassa. Iltapäivä oli perinteisempi joskin tavallista vuorovaikutteisempi ja ensimmäistä 

kertaa englanninkielinen vesipäivän juhla YK:n teeman ”Water and Jobs” alla. Säätytalolla pidetyn juhlan 

järjestelyt sujuivat tiiviissä yhteistyössä Suomen vesifoorumin ja ulkoasiainministeriön kanssa. Esitykset on 

videoitu ja katsottavissa täällä: http://www.vesiyhdistys.fi/2016/03/22/maailman-vesipaivan-seminaari-

2016/  

Yhdistyksemme toiminta kanavoituu pääasiassa sen eri jaostojen kautta ja ne ovatkin olleet tapansa 

mukaan erittäin aktiivisia toiminnassaan. Seminaareja on järjestetty mm. älykkääseen veteen, jätevesien 

haitta-aineisiin, pohjavesiin sekä vesialan urakehitykseen liittyen. Uusina jaostoina aloittivat nuorille 

vesialan ammattilaisille suunnattu YWP Finland sekä hydrologian jaosto, joista jälkimmäinen muodostettiin 

yhdistykseemme sulautuneesta Suomen hydrologisesta yhdistyksestä. Uudet jaostot ovat tuoneet myös 

uusia jäseniä yhdistykseemme. 

Yhdistyksen viestintää kehitettiin siirtämällä internet-sivut helpommin muokattavaan muotoon. Nyt 

jaostoilla on mahdollisuus päivittää itse sivuja ja siten helpommin hyödyntää sivuja omassa viestinnässään. 

Sisällön tuotanto ja visuaalisuus ovat vielä työn alla. Myös Vesitalous-lehden vakiopalstalla on kerrottu 

yhdistyksen ajankohtaisista asioista. Jos olet kiinnostunut kehittämään yhdistyksen viestintää ja 

visuaalisuutta, olethan minuun yhteyksissä. 

Syksyn opintomatka järjestettiin Skotlantiin, jossa Edinburghista käsin tutustuttiin vesialan ammatillisiin 

kohteisiin. Matkan jälkeen pohdittiin mahdollisuuksia muuttaa matkan järjestämisen toimintamallia ja siten 

saada matka edullisemmaksi ja sitä kautta laajempia joukkoja houkuttelevaksi. Vuoden 2017 opintomatka 

suuntautunee Tanskaan. 

Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa on haettu aktiivisesti. Suomen rakennusinsinöörien liiton (RIL) 

edustajien kanssa käydyissä neuvotteluissa todettiin ensisijaisiksi yhteistyöalustoiksi RIL:n yhdyskunta- 

ympäristötekniikkaryhmä sekä yhteiset tapahtumajärjestelyt. Mikäli teillä on mielessänne vesialan 

kansainvälisiä konferensseja, joita saisitte Suomeen houkuteltua, yhdistyksemme voi nyt rohkeammin 

lähteä pohtimaan toteutusta yhteistyössä RIL:n kanssa. Kansainvälisessä yhteistyössä edelleen ensisijaisia 

ovat maailman vesijärjestö IWA sekä Euroopan vesiyhdistys (EWA), joissa yhdistyksemme edustaa Suomea. 

Pohjoismaisten yhdistysten johtajat tapasivat puolisattumalta Islannissa (kuva alla), jossa keskusteltiin 

varsin vapaamuotoisesti järjestöjen toimintatavoista ja mahdollisista yhteistyömahdollisuuksista. 
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Vuonna 2017 Maailman vesipäivä järjestetään 22.3.2017 teemalla jätevedet. Tällä kertaa järjestämme 

tapahtuman yhteistyössä Maj ja Tor Nesslingin säätiön kanssa Helsingin Paasitornissa. Alustava 

kaksipäiväisen seminaarin ohjelma löytyy täältä: http://www.nessling.fi/water-at-risk/. Merkitsethän 

päivän jo kalenteriisi. Tapahtuma on maksuton. 

Maailman vesipäivän tilaisuudessa julkistetaan paitsi yhdistyksen huomionosoituksia myös odotettu 

uutuusteos ”Vesien vuoksi – suomalaisen vesiensuojelun vaiheita”. Mielenkiintoinen lukupaketti on 

tilattavissa ennakkoon alennetulla hinnalla yhdistyksen sivuilta: http://www.vesiyhdistys.fi/kirja/. Kirja on 

osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017. 

Hyvät vesialan ammattilaiset! Haluan toivottaa teille kaikille levollista joulua ja onnellista uutta vuotta. 

Haluan kiittää lämpimästi kaikkia vesiyhdistyksen toimintaan osallistuneita henkilöitä sekä Maa- ja 

vesitekniikan tuki ry:tä, joka on mahdollistanut yhdistyksemme toiminnan sellaisena kuin se tänään on. 

 

Espoossa 15.12.2016 

 

Riku Vahala 

Puheenjohtaja, Suomen Vesiyhdistys ry 

riku.vahala@aalto.fi  

puh. 050 588 4237 
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