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VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin 3.4.2019 Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6,
Helsinki). Kokouksen puheenjohtajana toimi Leena Aulio. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen
11§:ssä mainitut asiat. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana jatkaa kauden 2019 Riku
Vahala. Hallituksen jäseninä jatkavat kauden 2019 Saijariina Toivikko, Pirkko Öhberg ja Erkki
Santala. Kaudelle 2019–2020 yhdistyksen hallitukseen valittiin Juhani Järveläinen, Jari
Haavisto, Heli Härkki, Annina Takala ja Anne Liljendahl. Yhdistyksen vaalitoimikunnassa
jatkavat kauden 2019 Saija Vuola ja Osmo Seppälä. Kaudelle 2019–2021 vaalitoimikuntaan
valittiin Veli-Pekka Vuorilehto.
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 17.5.2019. 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 2019” sekä nimi, ketä maksu koskee.

UUSI LIMNOLOGIAN JAOSTO PERUSTETTIIN VESIYHDISTYKSEEN
Vesiyhdistykseen perustettiin helmikuussa 2019 Limnologian jaosto jatkamaan Suomen
limnologisen yhdistyksen (SLY) toimintaa. Jaoston tavoitteena on edistää Suomen limnologista
tutkimusta. Jaosto pyrkii edistämään vesialan ammattilaisten ja opiskelijoiden verkostoitumista
toimimalla alan asiantuntijoiden yhdyssiteenä ja tiedon lähteenä. Jaoston toiminta kattaa mm.
vaihtuvateemaisten limnologipäivien, symposioiden ja keskustelutilaisuuksien järjestämisen.
Joka kolmas vuosi järjestettävillä limnologipäivillä on suuri merkitys tutkimustiedon vaihdolle,
sekä pitemmällä aikavälillä tutkijoiden ja tutkimusryhmien verkostoitumiselle ja korkeatasoisen
vesiekosysteemien tutkimuksen ylläpitämiselle. Seuraavat limnologipäivät järjestetään vuonna
2020.
Limnologian jaoston Facebook-sivustoa seuraamalla saa ajankohtaista tietoa jaoston
toiminnasta. Tiedotusta hoidetaan myös jaoston sähköpostilistalla, jolle pääsee ilmoittamalla
sähköpostiosoitteensa jaoston sihteerille sly.sihteeri(at)gmail.com. Limnologian jaoston

työvaliokunnassa toimivat Antton Keto (puheenjohtaja), Kari-Matti Vuori (varapuheenjohtaja),
Laura Härkönen (sihteeri), Noora Hellén, Helena Jäntti, Petrina Köngäs sekä Anne Liljendahl.
Limnologian jaoston ensimmäinen tapaaminen järjestetään tiistaina 7.5.2019 klo 18:00
Helsingin Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4). Kaikki halukkaat ovat tervetulleita tapaamiseen
suunnittelemaan yhdessä Limnologian jaoston toimintaa!

TERVETULOA MUKAAN VESIHUOLTONUORTEN SEMINAARIIN!
Kahdestoista Vesihuoltonuorten seminaari järjestetään 15.5.2019 klo 17:00–18:00 osana
Vesihuolto 2019 -päiviä Jyväskylässä. Vesihuoltonuorten tilaisuus on tarkoitettu erityisesti
työelämässä aloitteleville, muutamia vuosia alalla olleille vesihuollon ammattilaisille, sekä
vesitekniikan opiskelijoille.
Vesilaitosyhdistys ja YWP Finland vastaavat yhteistyössä tapahtuman toteutuksesta. Tänä
vuonna tilaisuuden teemana on varautuminen Suomen vesihuollon kohtaamiin tulevaisuuden
haasteisiin. Tarkemmat tiedot löytyvät VVY:n sivuilta: https://www.vvy.fi/koulutukset-jatapahtumat/vesihuoltonuoret/.
Vesihuoltonuorten seminaari on osallistujille maksuton. Ilmoittaudu viimeistään 29.4.2019 em.
www-sivulta löytyvän lomakkeen kautta. Päätoimisilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua
maksutta myös Vesihuolto 2019 -päiville. Työelämässä olevat Vesihuoltopäiville osallistuvat
opiskelijat maksavat normaalit osallistumismaksut.

MAAILMAN VESIPÄIVÄÄ VIETETTIIN HELSINGIN SÄÄTYTALOSSA
Vesiyhdistys järjesti yhteistyössä Käymäläseura Huussin kanssa Maailman vesipäivän
seminaarin perjantaina 22.3. Säätytalossa, Helsingissä. YK:n asettama vuoden 2019 Maailman
vesipäivän teema oli ”Ketään ei jätetä” (Leaving no one behind). Teemalla korostettiin
kansainvälisesti sovittujen Kestävän kehityksen tavoitteiden periaatetta, jonka mukaisesti
turvallinen vesi ja sanitaatio kuuluvat kaikille.

(Kuva: Sari Huuhtanen)

Tilaisuuden ensimmäinen osio pidettiin englanniksi ja puheenjohtajana toimi Vesiyhdistyksen
puheenjohtaja Riku Vahala. Alkuun kuultiin videotervehdys Kansainvälisen vesiyhdistyksen
(International Water Association) puheenjohtajalta Diane D’Árrasilta. Hän onnitteli 50-vuotiasta
Suomen Vesiyhdistystä ja totesi, että näin pitkä historia osoittaa yhdistyksen toiminnan korkean
laadun ja vahvan yhteisöllisyyden.
Euroopan Vesiyhdistyksen (European Water Association, EWA) pääsihteeri Johannes Lohaus
esitteli ajankohtaisia vesikysymyksiä Euroopassa ja EWA:n roolia niissä. Esityksensä päätteeksi
Johannes Lohaus paljasti, että yhdistyksen entinen puheenjohtaja Pertti Seuna on nimetty
Euroopan Vesiyhdistyksen kunniajäseneksi. Perusteluissa Lohaus kiitti Seunan aktiivisuutta
järjestön toiminnan kehittämisessä ja roolia vesivarojen kestävän käytön ja hallinnan
edistämiseksi Euroopassa. Vuonna 2017 Seuna nimettiin myös Suomen Vesiyhdistyksen
kunniajäseneksi ja hän onkin ainoa tuplakunniajäsen.

EWA:n pääsihteeri Johannes Lohaus (vas.) ja Suomen Vesiyhdistyksen puheenjohtaja Riku Vahala (oik.)
onnittelemassa Euroopan ja Suomen Vesiyhdistyksen kunniajäsentä Pertti Seunaa (kesk.). (Kuva: Sari
Huuhtanen).

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko lähetti myös videotervehdyksen tilaisuuteen.
Puheessaan ministeri korosti puhtaan veden olevan perusoikeus kaikille. Asunto-, energia- ja
ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen nosti omassa puheenvuorossaan esiin erityisesti
haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, jotka kohtaavat syrjintää myös tavoitellessaan
kestäviä vesihuoltopalveluita. Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana HusuKallio ja Ulkoministeriön alivaltiosihteeri Elina Kalkku avasivat omissa esityksissään, miten vesi
on hallinnonaloja leikkaava teema. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen
edellyttääkin yhteistyötä ja dialogia. Heta Kosonen kertoi esityksessään haasteista ja
ratkaisuista siihen, miten pakolaisille ja muille kodeistaan paenneille voidaan pystyä takaamaan
turvalliset ja kestävät vesihuoltopalvelut.
Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) presidentti Kari Kuusiniemi totesi suomalaisten olevan
maailman onnellisin kansa ja muutenkin kaikilla mittareilla mitattuna hyvinvoinnin kärjessä, joten
meillä on varaa auttaa niitä, jotka ovat haavoittuvassa asemassa. Hänen jälkeensä Suomen
ympäristökeskuksen (SYKE) suunnitteluinsinööri Johanna Kallio esitteli tuloksia SYKEn
selvityksestä, jossa kartoitettiin vesihuollon sosiaalista haavoittuvuutta Suomessa. Aura Liski
FCG:stä kertoi haavoittuvimmista ryhmistä Nepalissa ja työstä edistää vesihuoltopalveluita
kaikille. Hän muistutti siitä, että vaikka käymälöitä rakennettaisiin, ei se takaa, että niitä
käytetään. Esimerkiksi naiset kuukautisten aikana ovat erityisen haavoittuvassa asemassa
eivätkä usein saa käyttää käymälää.
Aalto yliopiston tohtorikoulutettava Mika Jalavan esityksessä siirryttiin hieman eri teemaan ja
puhuttiin ruoantuotannon vedenkulutuksesta. Mutta kuten aiemmissa esityksissä on käynyt ilmi,
vesi ja ruoka liittyvät kiinteästi toisiinsa. Ihminen juo vain muutaman litran vettä päivässä, mutta
”syö” tuhansia litroja. Vanessa Riki ja Veera Vehkasalo esittelivät Crisis and Environment projektia, jossa käsitellään sotien ja konfliktien ympäristövaikutuksia yhdistämällä tieteen,

taiteen ja journalismin osaamista. He muistuttivat, että ympäristövaikutukset eivät ole
pakolaisten tai siirtolaisten syytä, vaan sodan seurausta. Vesipäiväseminaarin viimeisessä
esityksessä Suomen punaisen ristin (SPR) Päivi Hurttia kertoi SPR:n työstä Syyrian konfliktin
keskellä. Syyriassa sotaa on käyty kaupungeissa, mikä tarkoittaa, että myös
vesihuoltoinfrastruktuuri on pitkälti tuhottu.

VUODEN 2019 VESIALAN KIRJALLISUUSPALKINTO EEVA-LIISA HALLANAROLLE
Suomen Vesiyhdistys jakoi vuoden 2019 kirjallisuuspalkinnon tietokirjailija, maa- ja
metsätaloustieteiden maisteri, limnologi Eeva-Liisa Hallanarolle. Palkinto jaettiin maailman
vesipäivän seminaarissa Säätytalossa 22.3.2019. Vesiyhdistys on jakanut kirjallisuuspalkinnon
vuodesta 1989 alkaen ja tänä vuonna se jaettiin 31. kerran. Jakoperusteiden mukaan palkinto
voidaan myöntää tieteellisestä julkaisusta tai tuotannosta, mutta myös kansanomaisemmasta
vesialan julkaisutuotannosta.
Vesi liittyy kaikkeen ympärillämme. Jos ei olisi vettä, ei olisi elämää. Vesiyhdistyksen jäsenille
asia on itsestään selvää, mutta kaikillehan se ei ole yhtä selvää. Vesiin ja muuhun ympäristöön
liittyvän tiedon levittäminen onkin tullut yhä tärkeämmäksi. Tieteelliset tutkimukset lisäävät
tietoutta vesien ja muun ympäristön tilasta ja siihen vaikuttamisesta, niin meillä Suomessa kuin
koko maailmassa. Mutta yleisen tietoisuuden lisäämiseen tarvitaan tutkijoiden lisäksi
asiantuntevia tiedon jalostajia. Eeva-Liisa Hallanaro edustaa kirjallisen tiedon jalostajia. Hän
valmistui limnologiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1979. Sen jälkeen hän työskenteli muun
muassa vesialan yrityksissä, järjestöissä ja Suomen Akatemiassa. Ympäristöministeriössä hän
osallistui 1980-luvulla kansainvälisen ympäristöyhteistyön, ympäristöpolitiikan ja kestävän
kehityksen selontekojen valmisteluun. 1990-luvun alussa hän kehitti kirjoittajavalmiuksiaan ja
ryhtyi päätoimiseksi tietokirjailijaksi.
Tietokirjailijana hän on kirjoittanut ja toimittanut yksin ja yhteistyössä muiden tutkijoiden kanssa
lukuisia tietokirjoja, jotka kertovat etenkin vesistöjen, merien ja muun ympäristön tilasta,
suojelusta ja tulevaisuudesta. Myös maaperän ominaisuudet sekä metsien salainen elämä
tulevat lukijalle tutuiksi hänen kirjojensa kautta. Lisäksi hän on suomentanut laajoja
ympäristötieteellisiä teoksia. Hänen saamistaan aiemmista huomionosoituksista mainittakoon
tietokirjallisuuden Finlandia-palkinto vuonna 1992, Biodiversiteettiteko -kunniapalkinto vuonna
2002, kolme WWF:n Vuoden luontokirja -palkintoa sekä Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto
vuonna 2017. Kaksi hänen viimeisimmäksi toimittaneista kirjoista on vesiaiheisia: 1) Vesien
vuoksi ja 2) Meren aarteet – löytöretki Suomen vedenalaisen meriluontoon.

Vesiyhdistyksen puheenjohtaja Riku Vahala ja kirjallisuuspalkittu Eeva-Liisa Hallanaro. (Kuva: Annina
Takala).

VESIYHDISTYS 50 VUOTTA
Suomen Vesiyhdistys ry. juhlii 50-vuotista taivaltaan yhdessä 70-vuotisjuhliaan viettävän Maaja vesitekniikan tuki ry:n kanssa Helsingin Säätytalolla perjantaina 25.10.2019. Merkitsethän
päivän jo nyt kalenteriisi.

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

