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

edelleen edustus niin laitoksista kuin toimittajista,
suunnittelijoista ja urakoitsijoista.
Työvaliokunta valitsi 16.11.2009 Riihimäellä pitämässään järjestäytymiskokouksessa yksimielisesti uudelleen entisen puheenjohtajiston ja sihteerin.
Uuden työvaliokunnan kokoonpano on seuraava:
Matti Ojala, pj, Jere Nieminen, varapj., Hanna
Yli-Tolppa, sihteeri, Mika Cederberg, Ari Kaunisto, Mikko Korhonen, Jarmo Larkio, Ilkka
Leino, Kati Lounema, Katja Rasi, Seppo Rautiainen

Maa- Vesitekniikan Tuki ry tuki jaostoa seminaarijärjestelyissä. Seminaari oli osallistujalta
saadun palautteen mukaan ”mielenkiintoinen
ja vapaamuotoinen tilaisuus, jossa virkamiehetkin uskalsivat hieman rohkeammin kuin
tavallisesti kertoa kokemuksistaan – irroitella”. Juuri tällaista ilmapiiriä on jaostossa haettu. Kiitokset siis luennoitsijoille!
Seminaarin alustukset löytyvät jaoston wwwsivuilta:
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

Vh-jaoston jäsentilanne
Vesihuoltojaoston sähköpostijakelulistalla on nyt
93 jäsentä. Älkää ujostelko, vaan kysykää lähipiiristänne, olisiko kiinnostusta liittyä SVYn jäseneksi ja jakelupiiriin.
Työvaliokunnassa käsiteltyjä asioita
*
täydennettiin vuoden 2010 toimintasuunnitelmaa mm. toimintaan liittyvästä excursiosta toukokuussa pääkaupunkiseudulla sijaitsevalla saneeraustyömaalle
*
keskusteltiin maailman vesipäivän seminaariohjelmasta ja päätettiin esittää alustava ohjelma
SVYn hallitukselle. Vesipäivän teema olisi ”Ilmaston muutos, elinkaariajattelu – NYT”
*
Vesihuoltojaoston vuosikokouksen ja syysseminaarin alustavaksi teemaksi esitettiin ”Vesihuoltoverkostojen nykytila”.
*
Muita kokouksessa käsiteltyjä teemoja olivat
vesihuoltolain uudistamisen nykytila, jolloin todettiin VVYn olleen hyvällä asialla kysellessään jäsentensä mielipidettä vesihuoltolaitosten talouden
säätelystä vesihuoltolaissa.
*
Lisäksi keskusteltiin vesiväen pätevyyksistä
ja todettiin, että koulutuksella ei tällä hetkellä ole
olemassa selkeitä yhtenäisiä metodeita. Näitä pitää siis kehittää. Todettiin vesihygieniapassikoulutus ja –koe hyväksi ja esimerkillisesti organisoiduksi ja vastaavaa pitäisi mm. muovihitsauksen
alalle kehittää
’*
lisäksi todettiin, että urakkaohjelmiin pitää lisätä ehdottomasti luettelo urakoitsijan täytettävistä laatuvaatimuksista
*
todettiin tarpeettomiksi keskitettyjen hankintakeskusten palvelutarjoukset. Materiaalien ja tarvikkeiden hankinta vaatii alan osaamista.
Hyviä lukuhetkiä jouluglögejä odotellessa!
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