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 1981, 25 maata, 55000 vesiammattilaista, 20 yhteisöä 

 ”Clean water for Europe” 

 ”The EWA is an independent non-governmental and non-
profit making organization promoting sustainable and 
improved management of the total environment as a whole”  

 Pan-eurooppalainen keskustelu- ja informaatioforum 
vesipolitiikan ja –tekniikan asioille 

 Osallistuu Euroopan vesipolitiikan ja lainsäädännön 
kehittämiseen 

 Tukee ja edistää tieteellistä ja teknistä toimintaa 
jäsenmaissa ja muualla mm. seminaareilla ja 
täsmäkoulutuksella 



 Brysselin konferenssi, seuraava 13.-14.11.2013 Bavarian 
Representation, teema: ”Water – investing for the future”  

 IFATin messut Munchenissa 2 v välein, samalla EWA 
symposio, seuraava kevät 2014, Dunbar Medal 

 ”How to deal with Brussels?” EU Water policy workshop 

        - European institutions, decision-making in EU 

        - European law-making procedure 

        - EU water policy 

        - Consultation and influence in Brussels 

           - Stakeholders, Information sources 

        - Citizen´s rights    



 Seuraava How to deal with Brussels workshop 
24.6.2013 Bavarian Representation, Bryssel, mukana 
yhteenveto ”Who is who in Brussels?” Helmut Blöch 

 

 Water Manifesto 

 EWA Newsletter 

 EWA Yearbook 

 Web ewa-online, uusiutumassa 



 Blueprint to safeguard Europe´s water resources 
      - ”Riittävästi hyvälaatuista vettä ihmisille, talouselämälle ja       

ympäristölle” 
      - veden säästäminen ja vedenkäytön tehostaminen 
      - tärkeä työkalupakki, julkistus Nicosia 11/2012 
 ¤   EIP European Innovation Partnership 
      -EIP Water, EIP Agriculture, ei rahoitusväline suoraan 
 ¤    7. Framework Program for Research, 40M€, <4.4.13 
 ¤   Maatalous ja vesi hot spot: vedenkäytön tehostaminen 
      - CAP, common agricultural policy 
      - WS, 20.3.13 Innovative agricultural water  management  
      - Hearing 8.4.13 Towards smart and sustainable water use  
 ¤   Baltic Deal 



 Vesi-infran ikääntyminen, laitokset, putkistot, 
henkilöstö; suuri ja kasvava ongelma monissa maissa 

 Energia; myös laaja kokonaisuus energia-vesi-ravinto-
maatalous 

 

 Wasser Berlin 

 23.-26.4.2013 iso messutapahtuma Berliinissä 

      - laaja kongressi- ja symposio-ohjelma 

 Päivälippuja messuille saatavilla maksutta Pertti 
Seunalta 

 EWAlla standi, kansallisten järjestöjen info mahdollista 


