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VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin 15.4.2021 Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, 
Helsinki) sekä Teams-etäyhteydellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Erkki Santala. 
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 11§:ssä mainitut asiat. Yhdistyksen hallituksen 
puheenjohtajaksi kaudelle 2021–2022 valittiin Annina Takala. Hallituksen jäseninä jatkavat 
kauden 2021 Jussi Ahonen, Sanni Eerikäinen, Johanna Kallio ja Kristian Sahlstedt. Kaudelle 
2021–2022 yhdistyksen hallitukseen valittiin Juhani Järveläinen, Heli Härkki, Anne Liljendahl ja 
Tiia Lampola. Yhdistyksen vaalitoimikunnassa jatkavat kauden 2021 Veli-Pekka Vuorilehto ja 
Saijariina Toivikko. Kaudelle 2021–2023 vaalitoimikuntaan valittiin Jari Haavisto.  

Vuosikokouksessa olivat koronatilanteen aiheuttamien rajoitusten vuoksi Tieteiden talossa 
läsnä vain sihteeri ja yhdistyksen pitkäaikainen rahastonhoitaja Pirkkoliisa Meincke (kuvassa). 

  

Jäsenmaksuiksi päätettiin:  

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

• opiskelijajäsen 10 euroa 

• yhteisöjäsen 300 euroa. 

Maksut Suomen Vesiyhdistys ry:n tilille FI95 8000 1601 3156 00. Eräpäivä jäsenmaksuilla on 
31.5.2021.  

https://twitter.com/vesiyhdistys
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Jäsenmaksulaskut lähetetään toukokuun alussa uuden FloMembers-jäsenrekisterin kautta. 
Käythän aktivoimassa jäsenyytesi, lisätietoa täällä: https://www.vesiyhdistys.fi/2021/04/24/uusi-
jasenrekisteri/  

 

IWA DIGITAL WORLD WATER CONGRESS 
 
Ensimmäisen täysin virtuaalisen IWA #WorldWaterCongress -tapahtuman tarkoituksena on 
tuoda yhteen vesialan toimijan ympäri maailman. Kongressi kattaa koko veden kiertokulun 
vesivaroista aina jätevesien käsittelyyn ja vesiviisaaseen hyödyntämiseen. Katso ohjelma täältä: 
https://digital.worldwatercongress.org/programme/ 
 

 
Kongressin osallistumismaksu on IWA:n jäsenille 70 euroa ja ei-jäsenille 150 euroa 
(opiskelijoille vastaavasti 30 euroa ja 70 euroa). Lisäksi  
IWA tarjoaa Suomen Vesiyhdistykselle osallistumismaksuihin alennuksia. Alennusten suuruus 
riippuu osallistujamäärästä seuraavasti:  

• 10–20 osallistujaa: jokainen saa 30 % alennusta osallistumismaksusta 

• 21–30 osallistujaa: jokainen saa 40 % alennusta osallistumismaksusta 

• 31+ osallistujaa: jokainen saa 50 % alennusta osallistumismaksusta 
 
Jos haluat saada alennuksen osallistumismaksusta, ilmoita kiinnostuksestasi osallistua 
kongressiin viimeistään 9.5. osoitteeseen annina.takala@tuni.fi. Kun osallistujien määrä on 
selvillä, saat henkilökohtaisen alennuskoodin. 
 
Nyt on mainio tilaisuus päästä osallistumaan kansainväliseen vesikongressiin edullisesti omalta 
kotisohvalta!   

https://twitter.com/vesiyhdistys
https://www.vesiyhdistys.fi/2021/04/24/uusi-jasenrekisteri/
https://www.vesiyhdistys.fi/2021/04/24/uusi-jasenrekisteri/
https://digital.worldwatercongress.org/programme/
mailto:annina.takala@tuni.fi
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JÄSENKYSELY 
 
Vesiyhdistyksen hallitus haluaa kehittää yhdistyksen toimintaa ja vastata paremmin jäsenistön 
toiveisiin ja tarpeisiin. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa yhdistyksen tulevaisuuteen. Vastaa ja 
vaikuta 16.5. mennessä: https://survey.tuni.fi/lime/955515 
 

 
JAOSTOUUTISIA 
 
Tervetuloa inspiroitumaan tiistaiaamuisin vesialan teemoista! 
 
Hydro-RDI-Network ja PointCloud-hankkeet sekä Vesiyhdistys ry:n Hydrologian jaosto tarjoavat 
Tuesdays of HydroTechnology-webinaarisarjan, joka starttaa toukokuussa. Webinaarit pidetään 
verkossa tiistaiaamuisin ja ensimmäinen pidetään 11.5. klo 10-11. Zoom-linkki lähetetään 
ilmoittautuneille lähempänä tapahtumaa. 
 
Lue lisää, ilmoittaudu mukaan ja välitäthän tiedon myös kollegalle! 
https://hydrordi.com/news/tuesdays-of-hydrotechnology-webinar-series-starting-in-11th-of-may-
at-10-11/ 
 

 
VESIYHDISTYS JA EWA OSANA LAHTI – EUROOPAN YMPÄRISTÖPÄÄKAUPUNKI -
VIRTUAALITAPAHTUMIA 
 
Ilmoittaudu mukaan 31.5.2021 klo 13:30 alkavaan virtuaalitapahtumaan, jossa teemana 
”Stormwater Management in Water Sensitive Cities”. Tilaisuutta moderoi Vesiyhdistyksen 
puheenjohtaja Annina Takala ja Hulevesijaoston Juhani Järveläinen esittelee 
ympäristöystävällisiä hulevesiratkaisuja alustuksessaan ”Improving storm water quality – 
Innovative solutions from Lahti and Finland” 
 
Lisätietoa: https://greenlahti.fi/en/greenweek  
https://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/ewa-green-capital-event-lahti.html 
 

 
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  
 

 
Aurinkoista kevättä! 
t. Jari Koskiaho, sihteeri 
Suomen Vesiyhdistys ry 
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