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Vesihuoltojaoston jäsentilanne
Suomen Vesiyhdistys ry:n Vesihuoltojaoston
sähköpostijakelulistalla on jo 59 jäsentä. Suurin
osa jäsenistä on uusia jäseniä myös Vesiyhdistyksessä. Vesiyhdistykseen ja jaostoihin voi liittyä
Suomen Vesiyhdistys ry:n www-sivuilla osoitteessa:
http://www.vesiyhdistys.fi/Jaseneksi_liittyminen/Ja
seneksiindex.html. Vesiyhdistyksen nykyiset jäsenet voivat ilmoittautua Vesihuoltojaoston sähköpostijakelulistalle ilmoittautumalla jaoston sihteerille: hanna.yli-tolppa@mantsala.fi.

Tiedottaminen

tensa maksuilla; ei verotuloilla – hyvä aika saneerata ja investoida. Tällä hetkellä investointeja voi suorittaa kilpailukykyiseen hintaan, joka siis pitkällä tähtäimellä olisi järkevää toimintaa. Näin toimiessaan vesihuoltolaitokset
voisivat tukea ja ylläpitää kotimaista yritystoimintaa, koska vesihuollon toteuttaminen vielä
toistaiseksi yleensä hoidetaan ”kotimaisin voimin”.
Vesihuoltolain uudistamiseksi MMM:n asettama työryhmä on hakemassa puolen vuoden
jatkoaikaa työlleen. Jaosto palaa asiaan myöhemmin. Lain uudistamiseen liittyvään keskusteluun voi osallistua ja tehdä ehdotelmia
pohdinnan
perusteeksi
s-postilla
jere.nieminen@lining.fi.

Suomen Vesiyhdistys ry on avannut jaostoille
omat
lokerot
yhdistyksen
www-sivuilla:
http://www.vesiyhdistys.fi/Jaostot/Jaostotindex.ht
ml. Sivuilla on jaostojen ajankohtaisia asioita.

Muuta

Vesihuoltojaoston syysseminaari
Vesihuoltojaoston syyseminaari pidetään FCGtalolla,
Helsingin
Käpylässä
keskiviikkona
4.11.2009 klo 16:00. Teemana on ”Kokemuksia
vesihuollon eri organisaatiomallien toteutumisesta”. Ennen illan alustuksia pidetään Vesihuoltojaoston vuosikokous, jossa mm. valitaan työvaliokunta vuodelle 2010. Työvaliokuntatyöskentelystä kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan
jaoston sihteerille ennen syysseminaaria. Syysseminaarin ohjelma toimitetaan myöhemmin.

Vesihuoltojaoston jäsenille tiedoksi: Vesi-Instituutti
/ Prizztech Oy, Borealis Polymers ja VVY ovat
julkistaneet viidesluokkalaisille koululaisille tarkoitetun opetusmateriaalikokonaisuuden. Vesikoulun aiheina ovat juomavesi, sen valmistus ja jakelu. Vesikoulu on laadittu yhteistyössä porilaisten
opettajien ja kouluviranomaisten kanssa. Vesikoulu löytyy osoitteesta www.vesikoulu.fi.

Tutustumismatka Huittisiin 15.5.2009
Jaoston järjestämälle tutustumismatkalle Turun
Seudun Vesi Oy:n raakavesijohtotyömaalle Huittisiin 15.5.2009 mahtuu vielä mukaan. Kokoontuminen on Huittisissa klo 9:45 Härkäpakarin Palueella. Sitovat ilmoittautumiset sihteerille pikaisesti.

Työvaliokunnassa esillä olleita teemoja
Jaoston jäsenen ehdotus – Yhteinen rekisteri vesialantavarantoimittajista: Todettiin, että rekisteri on jo olemassa sekä lehtenä (Vesihuollon
osto-opas)
että
sähköisenä:
http://lehti.kuntatekniikka.fi/?sc=2797. Todettiin kuitenkin, että tänä päivänä www-sivut
ovat paras, ajantasaisin ja myös nopein tapa
etsiä tietoa. Pohdittiin myös, että voisiko rekisteri rajoittaa kilpailua. Päätettiin, että jaosto ei
ala ylläpitämään rekisteriä.
Kuntien heikon taloustilanteen vaikutus
vesihuoltotoimintaan: Todettiin, että nyt olisi
vesihuoltolaitoksille – jotka siis kattavat talou-
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