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Hulevesijaoston uutiskirje 1/2019
Vesiyhdistyksen Hulevesijaosto toivottaa kaikille jäsenilleen hyvää alkanutta vuotta! Tähän uutiskirjeeseen on
koottu ajankohtaista tietoa. Otamme mielellämme vastaan palautetta jaoston toiminnasta ja viestinnästä.

Uudet hulevesien hallinnan ratkaisut -seminaari 6.3.2019
(myös etäosallistuminen mahdollista)
Vielä ehtii ilmoittautua Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut – hankkeen loppuseminaariin! Seminaari järjestetään keskiviikkona 6.3.2019 klo 08:30-17 Aalto-yliopiston Dipolissa (Lumituuli-auditorio, Otakaari 24, Espoo). Seminaarin ohjelman löytyy täältä. Ilmoittautuminen päättyy
torstaina 28.2. klo 13 mutta paikat täyttyvät nopeasti! Linkki ilmoittautumiseen täällä.
Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä. Seminaariohjelman esitelmäosiot näytetään reaaliaikaisesti netissä. Esitelmiä pääsee katsomaan seminaariohjelman mukaisesti tämän linkin kautta:
https://prospectumlive.com/event/hulesc_20190306. Linkin kautta voi myös esittää kysymyksiä esitelmöitsijöille niin paikan päältä kuin etäyhteydelläkin. Eniten tilaisuudesta saa irti paikan päällä, sillä
esitelmäsessioiden lisäksi seminaarikohteisiin pääsee tutustumaan erillisissä näyttelyissä. Lisäksi
kahvi- ja lounastauot sekä Espoon kaupungin tarjoamat loppumaljat tarjoavat hyviä keskustelutilaisuuksia tapahtuman osallistujien kesken.

Vuosikokous ja mikromuovi-ilta 10.4.2019
Hulevesijaoston vuosikokous järjestetään Helsingissä Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6) keskiviikkona
10.4. 2019 klo 17 (kutsu ilmoittautumislinkkeineen lähetetään pian). Vuosikokous on kaikille avoin
tilaisuus. Kokouksessa esitellään jaoston verkkokyselyn tuloksia ja keskustellaan jaoston tulevista tapahtumista, vierailukohteista ja viestinnästä. Toivomme mahdollisimman monen teistä osallistuvan
kokoukseen, jotta jaoston tulevat tapahtumat palvelisivat jaostolaisten tarpeita mahdollisimman monipuolisesti. Jaoston toiminta on sitä aktiivisempaa, mitä enemmän saamme ideoita jaostolaisilta toiminnan kehittämiseksi.
Kokouksen yhteydessä järjestämme myös keskustelutilaisuuden mikromuovista, joka on yksi vesien
hallinnan ajankohtaisista teemoista. Pitääkö mikromuovit huomioida hulevesien hallinnassa ja mitä
asiasta oikeastaan tiedetään? Keskustelua alustamassa (n. klo 18 alkaen) ovat ainakin Julia Talvitie
(SYKE), Pietu Pankkonen (WSP Finland Oy) ja Jyri Maunuksela (LUKE). Kysymyksiä asiantuntija-alustajille voi lähettää myös etukäteen (maija.taka@aalto.fi). Jos et pääse paikan päälle, kokoamme tiivistelmän vastauksista jaostolaisille.
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Verkkokyselyn tulokset
Haluamme vilpittömästi kiittää kaikkia vuodenvaihteen verkkokyselyymme osallistuneita! 46 vastaajan joukko edusti monipuolisesti mm. asiantuntijoita, suunnittelijoita, päätöksentekijöitä sekä tutkijoita. Kyselyn tulokset korostavat tarvetta aktiivisemmalle tiedonjaolle ja yhteisten suunnittelu-, mitoitus- ja toteutusperiaatteiden kehittämiselle. Varsinkin hulevesien laadun tiedolliset puutteet ja
tarve kuulla muiden kokemuksia nousivat esiin. Tulemme esittelemään kyselyn tuloksia tarkemmin
vuosikokouksessamme. Lisäksi tuloksista laaditaan kooste jaostolaisille ja kyselyn tuloksia käytetään
materiaalina mm. Vesiyhdistyksen juhlavuoteen liittyvissä esitelmissä ja artikkeleissa.

Vesiyhdistyksen juhlavuosi
Suomen Vesiyhdistys ry täyttää tänä vuonna 50 vuotta ja jaostomme on mukana suunnittelemassa ja
toteuttamassa juhlavuoden ohjelmaa. Yhdistyksen pääjuhla järjestetään 25.10. Helsingissä. Ystävällisesti muistutamme, että jaoston jäseniä kannustetaan liittymään yhdistyksen jäseneksi, liittyä voi helposti verkossa. Yhdistyksen pääjuhlaan voivat osallistua vain Vesiyhdistyksen jäsenet.
Jäsenyys mahdollistaa myös maksuttoman osallistumisen Maailman vesipäivän seminaariin 22.3. Seminaarin jälkeisessä iltatilaisuudessa on tarjolla virvokkeita ja vapaata seurustelua.

Mukavaa kevättä toivottaen,
Nora Sillanpää (pj, nora.sillanpaa@aalto.fi) ja Maija Taka (sihteeri, maija.taka@aalto.fi).
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