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Vh-jaoksen jäsentilanne
Vesihuoltojaoksen s-postijakelulistalla on tällä
hetkellä 103 jäsentä.

Tiedottaminen

Tarkoituksena on tutustua kaivamalla tehtävään
vesihuollon rakentamiseen, muotoputkisujutukseen, pätkäsujutukseen. Lounaan jälkeen Järvenpäätalossa pidettävässä infossa esitellään erilaisia saneerausmenetelmiä ja Järvenpään Veden
näkökulma saneerausmenetelmän valintaan.

Vesihuoltojaoksella on oma lokero Vesiyhdistyksen kotisivulla: http://www.vesiyhdistys.fi
Kotisivulta löytyy vesihuoltojaoston toiminnasta
kertovaa mielenkiintoista aineistoa.

SVYn vuosikokous
Vesiyhdistyksen vuosikokous, vesihuoltojaoksen
sihteeri Hanna Yli-Tolppa puheenjohtajanaan,
valitsi uuden johtokunnan 17.2.2010 pitämässään
kokouksessa. Tuolloin tuli johtokuntaan valituksi
vesihuoltojaoston puheenjohtaja Matti Ojala ainakin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Jaoston
varapuheenjohtaja Jere Nieminen valittiin edelleen SVYn varatilintarkastajaksi. Vuosikokouksessa myös päätettiin nostaa henkilöjäsenmaksua
entisestä 30 eurosta 35 euroon.

Maailman vesipäivä 22.3.2010

Vesihuoltojaoston syysseminaari 3.11.
Ennakkotietona ilmoitetaan, että Vesihuoltojaoston syyseminaari pidetään AEL:n tiloissa, keskiviikkona 3.11.2010 klo 16:00. Teema on näillä
näkymin ”Vesihuoltoverkostojen nykytila”. Ennen klo 17.00 alkavia alustuksia pidetään Vesihuoltojaoston vuosikokous, jossa mm. valitaan
työvaliokunta vuodelle 2011.

Vesihuoltojaos osallistui merkittävällä työpanoksella Maailman Vesipäivän järjestelyihin. Tilaisuus
onnistui yli odotusten. Paikalle kokoontui yli 130
Vesiyhdistyksen jäsentä kuulemaan ajankohtaisia
ja korkeatasoisia alustuksia.

Työvaliokuntatyöskentelystä
kiinnostuneita
pyydetään ilmoittautumaan jaoston sihteerille
ennen syysseminaaria.

Excursio saneeraustyömaalle 28.5.2010

Työvaliokunnassa esillä olleita teemoja

Jaoston järjestämälle tutustumismatkalle ”Vesihuollon saneeraus – case Järvenpää” Järvenpäähän 28.5.2010 mahtuu mukaan 40 henkilöä
(vh-jaoston jäsenet etusijalla). Kokoontuminen ja
lähtö kierrokselle on Järvenpäässä klo 9:00 Järvenpään Veden varastolla, Kaskitie 5, Järvenpää.

Vesihuoltolain uudistamiseksi MMM:n asettama työryhmä on saamaisillaan työnsä valmiiksi.
Hulevesiasioista keskustellaan edelleen. Asiasta
saa lisätietoa VVYn järjestämillä vesihuolto 2010
päivillä Vaasassa 2.- 3.6.2010.

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Syysseminaarin ohjelma toimitetaan myöhemmin.

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä eli CEmerkistä on käyty keskustelua työvaliokunnassa.
CE ei ole laatumerkki vaan kertoo perustason.
Merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote
täyttää niitä koskevien direktiivien vaatimukset.
CE –merkintä takaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden ts. vaatimusta erillisestä direktiivin kanssa
päällekkäisestä kansallisesta merkinnästä ei tule
edellyttää.

Muuta
SVYn vedenlaatujaos järjestää maksuttoman Onko pieni aina kaunista? – seminaarin vesien mikropollutanteista. Paikka: Aalto-yliopisto, Otakaari
1, Sali E, Otaniemi 24.8.2010. Ilmoittautumiset:
17.8.2010 mennessä: ari.jarvinen@tkk.fi, puh.
(09) 4702 3849.
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