
Suomen Vesiyhdistys ry  Jäsentiedote 4/2009
Vesihuoltojaosto

 18.11.2009
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

VESI – KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA – ON TERVEELLISTÄ

Vh-jaoston ensimmäinen syysseminaari
Vesihuoltojaoston ensimmäinen syyseminaari
järjestettiin FCG-talolla Käpylässä 4.11.2009.
Teemana oli ”Kokemuksia vesihuollon eri
organisaatiomallien toteutumisesta”. Se-
minaariin osallistui yli 70 henkilöä.

Maa- Vesitekniikan Tuki ry tuki jaostoa semi-
naarijärjestelyissä. Seminaari oli osallistujalta
saadun palautteen mukaan ”mielenkiintoinen
ja vapaamuotoinen tilaisuus, jossa virkamie-
hetkin uskalsivat hieman rohkeammin kuin
tavallisesti kertoa kokemuksistaan – irroitel-
la”. Juuri tällaista ilmapiiriä on jaostossa haet-
tu. Kiitokset siis luennoitsijoille!

Seminaarin alustukset löytyvät jaoston www-
sivuilta:
http://www.vesiyhdistys.fi/Jaostot/vesihuoltoja
osto.html

Vh-jaoston työvaliokunta vuodelle 2010
Syyskokoukseen ennen seminaaria osallistui
yli 20 jäsentä. Kokouksessa valittiin tulevalle
toimintakaudelle uusi työvaliokunta.

Nykyinen työvaliokunta kiittää kuluneesta
vuodesta ja toivottaa uudelle valiokunnalle
menestystä.

Vesihuoltojaostolle on 4.11.2009 pidetyssä
vuosikokouksessa valittu uusi työvaliokunta
toimintavuodelle 2010. Työvaliokunnassa on

edelleen edustus niin laitoksista kuin toimittajista,
suunnittelijoista ja urakoitsijoista.

Työvaliokunta valitsi 16.11.2009 Riihimäellä pitä-
mässään järjestäytymiskokouksessa yksimielises-
ti uudelleen entisen puheenjohtajiston ja sihteerin.

Uuden työvaliokunnan kokoonpano on seuraava:
Matti Ojala, pj, Jere Nieminen, varapj., Hanna
Yli-Tolppa, sihteeri, Mika Cederberg, Ari Kau-
nisto, Mikko Korhonen, Jarmo Larkio, Ilkka
Leino, Kati Lounema, Katja Rasi, Seppo Rauti-
ainen

Vh-jaoston jäsentilanne
Vesihuoltojaoston sähköpostijakelulistalla on nyt
93 jäsentä. Älkää ujostelko, vaan kysykää lähipii-
ristänne, olisiko kiinnostusta liittyä SVYn jäsenek-
si ja jakelupiiriin.

Työvaliokunnassa käsiteltyjä asioita
* täydennettiin vuoden 2010 toimintasuunni-
telmaa mm. toimintaan liittyvästä excursiosta tou-
kokuussa pääkaupunkiseudulla sijaitsevalla sa-
neeraustyömaalle
* keskusteltiin maailman vesipäivän seminaa-
riohjelmasta ja päätettiin esittää alustava ohjelma
SVYn hallitukselle. Vesipäivän teema olisi ”Ilmas-
ton muutos, elinkaariajattelu – NYT”
* Vesihuoltojaoston vuosikokouksen ja syys-
seminaarin alustavaksi teemaksi esitettiin ”Vesi-
huoltoverkostojen nykytila”.
* Muita kokouksessa käsiteltyjä teemoja olivat
vesihuoltolain uudistamisen nykytila, jolloin todet-
tiin VVYn olleen hyvällä asialla kysellessään jä-
sentensä mielipidettä vesihuoltolaitosten talouden
säätelystä vesihuoltolaissa.
*  Lisäksi keskusteltiin vesiväen pätevyyksistä
ja todettiin, että koulutuksella ei tällä hetkellä ole
olemassa selkeitä yhtenäisiä metodeita. Näitä pi-
tää siis kehittää. Todettiin vesihygieniapassikoulu-
tus ja –koe hyväksi ja esimerkillisesti organisoi-
duksi ja vastaavaa pitäisi mm. muovihitsauksen
alalle kehittää
’* lisäksi todettiin, että urakkaohjelmiin pitää li-
sätä ehdottomasti luettelo urakoitsijan täytettävis-
tä laatuvaatimuksista
* todettiin tarpeettomiksi keskitettyjen hankin-
takeskusten palvelutarjoukset. Materiaalien ja tar-
vikkeiden hankinta vaatii alan osaamista.

Hyviä lukuhetkiä jouluglögejä odotellessa!

http://www.vesiyhdistys.fi/Jaostot/vesihuoltojaSVYn

