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VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin 2.3.2020 Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, 
Helsinki). Kokouksen puheenjohtajana toimi Tiia Lampola. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 
11§:ssä mainitut asiat. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2020–2021 valittiin 
Annina Takala. Hallituksen jäseninä jatkavat kauden 2020 Juhani Järveläinen, Jari Haavisto, 
Heli Härkki ja Anne Liljendahl. Kaudelle 2020–2021 yhdistyksen hallitukseen valittiin Jussi 
Ahonen, Sanni Eerikäinen, Johanna Kallio ja Kristian Sahlstedt. Yhdistyksen vaalitoimikunnassa 
jatkavat kauden 2020 Saija Vuola ja Veli-Pekka Vuorilehto. Kaudelle 2020–2022 
vaalitoimikuntaan valittiin Saijariina Toivikko.  

Vuosikokous esitti väistyvälle, kauden 2014–2019 puheenjohtajana toimineelle prof. Riku 
Vahalalle suuret kiitokset erinomaisesti hoidetusta puheenjohtajuudesta. Rikun määrätietoisen 
toiminnan tuloksena erityisesti Vesiyhdistyksen jaostojen aktiivisuus on kasvanut merkittävällä 
tavalla. Kuvassa väistyvä puheenjohtaja onnittelee uudeksi puheenjohtajaksi valittua Annina 
Takalaa.  

   



 
 

 

 

Jäsenmaksuiksi päätettiin:  

• henkilöjäsen 60 euroa (ilman Vesitalous-lehteä 40 euroa) 

• opiskelijajäsen 10 euroa 

• yhteisöjäsen 300 euroa. 

Maksut sähköpostiin lähetetyn tilisiirtolomakkeen mukaisesti Suomen Vesiyhdistys ry:n tilille  
FI95 8000 1601 3156 00. Eräpäivä jäsenmaksuilla on 30.4.2020. Erillisiä paperisia 
jäsenmaksulomakkeita ei lähetetä henkilö- ja opiskelijajäsenille. Yhteisöjäsenille lähetetään 
jäsenmaksulomakkeet erikseen. 
 
Henkilö- tai opiskelijajäsenet HUOM.: verkkopankissa maksaessanne käyttäkää viitenumeroa 
6062. Jos maksaja ei ole se, jota maksu koskee (esim. jos työnantaja maksaa), viesti-kenttään 
lisäksi ”Jäsenmaksu 2020” sekä nimi, ketä maksu koskee.  

 

JAOSTOUUTISIA 
 
Hajavesihuoltojaoston 1.4. suunniteltu Kaivoverkoston kokous siirtyy järjestettäväksi syksyllä. 
Uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 
 

 
 
HULEVESISEMINAARI 27.5.2020 
 
Suomen Vesiyhdistyksen hulevesijaosto järjestää ensimmäisen Kansallisen Hulevesiseminaarin 
27.5.2020 Otaniemessä. Hulevesi2020-seminaari kokoaa yhteen hulevesikysymysten parissa 
työskentelevät asiantuntijat yli sektorirajojen. Tapahtuman tarkoituksena on edistää tiedon 
jalkauttamista käytäntöön, kokemusten jakamista, vuoropuhelua sekä verkostoitumista. 



 
 

Kuulemme seminaaripäivän aikana yli 20 esitystä suunnitteluun, hallintaan, mallinnukseen ja 
vedenlaatuun liittyen.  
 
Koronavirusepidemian aiheuttamat rajoitukset tulevat kuitenkin mahdollisesti vaikuttamaan 
seminaarin järjestämiseen. Hallituksen linjausten ja määräysten sekä terveysviranomaisten 
suositusten mukaisesti seminaarin siirtäminen syksylle 2020 saattaa olla tarpeen osallistujien 
turvallisuuden takaamiseksi. Pidämme tilaisuuden ilmoittautumisen toistaiseksi auki. 
Seuraamme koronatilanteen kehittymistä tarkasti ja tiedotamme sekä tilaisuuteen 
ilmoittautuneita että hulevesijaoston jäseniä kaikista muutoksista.  
 
Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen: 
https://www.vesiyhdistys.fi/hulevesijaosto/hulevesiseminaari.   

 

VESIEN VUOKSI KIRJA VIELÄ SAATAVANA  
 
Vesien vuoksi - suomalaisen vesiensuojelun vaiheita -historiakirjan tilauslinkki yhdistyksen 
kotisivuilla ei ole enää käytössä. Kirjan painosta on vielä jäljellä ja sitä myydään edullisesti 
jäsenille. Ostamisesta kiinnostuneet voivat kysyä kirjaa suoraan historiajaoston 
puheenjohtajalta Erkki Santalalta erkki.santala@kolumbus.fi  
 

 
VESIHUOLTO 2020 PÄIVÄT JA IFAT 2020 MESSUT SIIRRETTY COVID-19 TILANTEEN 
VUOKSI 
 
Vesihuolto 2020 -päivien ajankohta siirtyy toukokuulta marraskuulle. Tapahtuma järjestetään 
Botniahallissa Vaasassa 4.–5.11.2020. 
 
IFAT 2020 -messut Münchenissä on siirretty pidettäväksi 7.–9.9.2020. Vapaalippuja messuille 
saatavana sihteeriltä (jari.koskiaho@ymparisto.fi).    
 

 
 
Aurinkoista kevättä! 
 
t. Jari Koskiaho, sihteeri 
Suomen Vesiyhdistys ry.  
 
jari.koskiaho@ymparisto.fi 
0295-251312 
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