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VESIHUOLTOJAOSTO OSANA VESIYHDISTYKSEN TOIMINTAA

Suomen Vesiyhdistys ry on 3.12.2008 perustanut Vesihuoltojaoston. Jaoston toiminta-ajatuksena on edistää ja kehittää
vesihuoltopalveluiden organisointia, hallintoa ja taloutta sekä vesihuoltoverkostoja. Tavoitteiden toteuttamiseksi toiminnan
arvoja ovat: asiantuntemus, avoimuus ja yhteistyö.

Suomen Vesiyhdistys ry:n tarkoituksena on lisätä ja levittää tietoa hydrologian, limnologian, vesiekologian, kalatalouden,
vesihuollon, vesirakentamisen, vesiensuojelun, vesienkäytön ja vesilainsäädännön aloilla. Vesiyhdistys perustettiin edistä-
mään yhteistyötä vesialan eri osa-alueiden kesken sekä vahvistamaan yhteyksiä alan kansainvälisiin järjestöihin. Suomen
Vesiyhdistys viettää 40. toimikauttaan. Suomen Vesiyhdistyksen keskeisiä toimintamuotoja ovat koulutus- ja keskusteluti-
laisuudet sekä julkaisutoiminta. Ammatillinen toiminta tapahtuu suureksi osaksi jaostoissa. Jaostojen tehtävänä on seurata
oman alansa kehitystä Suomessa ja ulkomailla, edistää viranomaisten ja muiden alalla toimivien yhteistoimintaa, tehostaa
tiedonvälitystä, tehdä aloitteita ja valmistella alaansa kuuluvia yhdistyksen valtakunnallisia ja maakunnallisia vesipäiviä
sekä muita tilaisuuksia.

Vesihuoltojaoston tavoitteena on yhteistyöverkostojen luominen vesihuoltoajan osaajien kesken. Lisäksi parannetaan vesi-
huoltoalan hallintoa, taloudenhallintaa ja organisointia sekä kehitetään vesihuoltoverkostojen ylläpitoa, saneerausta ja laa-
jentamista unohtamatta kuitenkaan varautumista erityis- ja poikkeustilanteisiin. Vesihuoltojaoston tavoitteita ovat myös
vesihuollonpalvelujen julkisuuskuvan parantaminen ja alan houkuttelevuuden lisääminen. Näin alalle saadaan uusia innok-
kaita opiskelijoita ja sitä kautta uusia työntekijöitä laitoksille sekä Suomen Vesiyhdistys ry:n tunnettavuuden parantaminen
ja jäsenistön lisääminen. Lisäksi Vesihuoltojaosto valmistelee pyydettäessä kannanottoja ja lausuntoja vesihuoltoasioista
Suomen Vesiyhdistys ry:lle.

Vesihuoltojaoston ensimmäisessä kokouksessa valittiin jaokselle työvaliokunta. Työvaliokunta toimii jaoksen käytännön
asioiden järjestelijänä yhteisen seminaarin päätösten mukaisesti. Työvaliokunta valmistelee jaoston yhteisiä tapahtumia
sekä markkinoi Vesihuoltojaostoa. Vesihuoltojaoksen jäseninä voivat olla vaikkapa kaikki Suomen Vesiyhdistys ry:n jäse-
net. Työvaliokuntaan valittiin 7.1.2009: Mika Cederberg, Ari Kaunisto, Mikko Korhonen, Ilkka Leino, Jere Nieminen (va-
rapj.), Matti Ojala (pj), Tiina Oksanen, Tero Pyrhönen, Seppo Rautiainen, Kirsi Rontu, Teemu Vehmaskoski ja Hanna Yli-
Tolppa (siht.). Jäsenet edustavat eri toimijoita ja tärkeänä pidettiin alan henkilöiden verkottumista yhteisen asian puolesta.

Vesihuoltojaosto järjestää tapahtumia, vierailuja ja koulutusta. Vesihuoltojaosto järjestää vuosittain loka -marraskuussa
syysseminaarin mahdollisesti yhteistyössä muiden jaostojen tai yhdistysten kanssa. Syysseminaarien yhteydessä jäsenis-
tölle tarjotaan asiantuntijaluentoja.

Vesihuoltojaosto ilmoittaa tapahtumista Suomen Vesiyhdistys ry:n www-sivuilla http://www.vesiyhdistys.fi/ ja jäsentiedot-
teessa. Jaosto tiedottaa Vesihuoltojaoksen toiminnasta kiinnostuneille jäsenille ajankohtaisista asioista sekä jaoston toi-
minnasta sähköpostitse.

Ensimmäisenä toimintakautena Vesihuoltojaosto verkostoituu ja lisää Suomen Vesiyhdistys ry:n tunnettavuutta vesihuolto-
alalla toimivien henkilöiden piirissä ja samalla lisää ja nuorentaa yhdistyksen jäsenistöä. Muu toiminta koostuu mm. seuraa-
vista asioista: jaoston jäsenten osallistuminen Maailman Vesipäivän seminaariin Säätytalolle 24.3.2009, jossa jaoston toi-
mintaa esitellään, Vesihuoltojaostosta tiedottaminen vesihuoltoalalla toimiville henkilöille, tutustumismatka Turun Seudun
Vesi Oy:n Ø 1 200 mm valurautaputken asentamiseen Huittisissa Skanska Infra Oy:n työmaalla, jäsenten osallistuminen
Vesiyhdistyksen opintomatkalle 3.-7.9.2009 ja vuosittainen syysseminaari 4.11.2009.

Vesihuoltojaosto aktivoi uusia alan osaajia mukaan Suomen Vesiyhdistys ry:n ja Vesihuoltojaoston henkilöjäseniksi. Lisäksi
toimita tähtää alan ammattilehdissä näkymiseen sekä yhteistyön luomiseen yhdistyksen johtokunnan ja muiden jaostojen
kanssa.

Vesihuoltojaoston jäsenyys edellyttää Suomen Vesiyhdistys ry:n jäsenyyttä. Liittyminen voi tapahtua mm. täyttämällä liitty-
mishakemuksen osoitteessa: http://www.vesiyhdistys.fi/Jaseneksi_liittyminen/Jaseneksiindex.html tai lähettämällä sähkö-
postia yhdistyksen sihteerille jari.koskiaho@ymparisto.fi sekä ilmoittamalla kiinnostuksensa erikseen Vesihuoltojaoston
toimintaa kohtaan. Uudet jäsenet voivat ilmoittautua myös jaoston sihteerille hanna.yli-tolppa@mantsala.fi päästäkseen
jaoston sähköpostijakelulistalle.

Lisätietoja: sihteeri Hanna Yli-Tolppa, gsm 040 – 3145 441 ja Mikko Korhonen, gsm 0500- 707 757.
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