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VESI – KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA – ON TERVEELLISTÄ

Vh-jaoksen jäsentilanne

Vesihuoltojaoksen sähköpostijakelulistalla on
nyt 78 jäsentä.

Tiedottaminen

Jäsenkirjeen lisäksi ajankohtaisista asioista
tiedotetaan jaoston omassa lokerossa Ve-
siyhdistyksen www-sivuilla.

Jaoston ensimmäinen excursio

Tutustumismatka Turun Seudun Vesi Oy:n
työmaalle Huittisiin toukokuussa onnistui yli
odotusten. Kohde oli todella kiinnostava. Kii-
tokset isännille, alustajille sekä Ilkalle, joka
vastasi käytännön järjestelyistä!

Vh-jaos, syysseminaari 4.11.2009

Vh-jaoksen syysseminaari pidetään FCG-
Talolla Käpylässä (osoite: Osmontie 34,
00610 Helsinki) keskiviikkona 4.11.2009 klo
16.00 alkaen. Teemana on ”Kokemuksia
vesihuollon eri organisaatiomallien toteu-
tumisesta”. Ohjelman löydät Vesiyhdistyksen
www-sivulta.

Ilmoittautumiset Vesihuoltojaoston sihteerille
viimeistään 23.10.2009:
hanna.yli-tolppa@mantsala.fi

Vuosikokouksessa käydään läpi kuluvan
vuoden toimintakertomus, esitellään vuoden
2010 toimintasuunnitelma ja valitaan jäsenet
työvaliokuntaan seuraavalle toimikaudelle.

Vh-jaoksen nykyinen toimintastrategia ja
toimintasuunnitelma vuodelle 2009 löytyvät

jaoston www-sivulta osoitteesta:
http://www.vesiyhdistys.fi/Jaostot/vesihuoltoja
osto.html

Seminaaria tukee Maa- ja Vesitekniikan Tuki
ry. Tarjolla on asiantuntijaluentojen lisäksi
juotavaa ja pientä suolaista purtavaa.

Työvaliokunnassa käsiteltyjä asioita

Kokouksessaan 22.9.2009 esiteltiin työvalio-
kunnalle Vesihuoltolaki- työryhmän toiminnan
tilannetta. Asiasta ei voine tällä hetkellä tode-
ta muuta kuin, että ajateltiin tehdä liivit, mutta
näyttääkin tulevan tuluskukkaro. Työryhmä
on saanut jatkoaikaa ensi vuoden huhtikuulle.
Tällöin pitäisi myös selkiintyä hulevesien rooli
siitä, kenen tehtäviin se kuuluu.

Kokouksessa perustettiin työryhmä laatimaan
ja visioimaan ehdotus siitä miten esitetään
veden hinta / ½ l hanavettä verrattuna esim.
hampurilaiseen, iltapäivälehteen tai cappuc-
cinoon ja voitaisiinko sitä linkittää myös haja-
asutuksen vesihuoltoon.

Myös aihetta ”Tilaaja – suunnittelija – urakoit-
sija – toimittaja” käsiteltiin. Todettiin, että ja-
osto voisi tehdä kattavan luettelon suunnitel-
ma-asiakirjojen sisällöstä.

Uutena asiana keskusteltiin rakennustuottei-
den tuotehyväksynnästä eli CE-merkistä.
Todettiin edelleen, että CE-merkki on tulossa
pakolliseksi ja sen voivat saada harmosoidun
standardin mukaiset tuotteet. Kuitenkin avoi-
mia kysymyksiä jäi paljon ja näitä pyritään
selvittämään

Laittakaa ehdotuksia uusista teemoista jaos-
ton sihteerille.

Tiedoksi kaikille!

Jaoston työvaliokuntaan kaivataan uusia,
innokkaita jäseniä. Mikäli työvaliokuntatyös-
kentely kiinnostaa, ottakaa yhteys sihteeriin.
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