
SYKSY 2019
Vesilaitosyhdistys kouluttaa



2

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Vesilaitosyhdistyksen kotisivujen kautta osoitteessa 
www.vvy.fi > Koulutukset ja tapahtumat > Koulutuskalenteri. 
Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen koulutus@vvy.fi.

Ilmoittautuminen voidaan perua maksutta ohjelmassa kerrottuun päivään asti. 
Sen jälkeen laskutetaan 50 % osallistumismaksusta. Mikäli osallistumista ei peruta 
lainkaan ja osallistujaksi ilmoitettu jää pois tilaisuudesta, veloitetaan koko osallistumismaksu.

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, Vesilaitosyhdistys voi perua 
koulutustilaisuuden.

Osallistumismaksut
Tilaisuus Jäsenet Muut
1-päiväinen koulutustilaisuus 250 € + alv   330 € + alv  
2-päiväinen koulutustilaisuus 535 € + alv 705 € + alv 
Jätevedenpuhdistamohoitajien koulutuspäivät 440 € + alv 580 € + alv
Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus 110 € + alv 150 € + alv 
Vesityökorttikoulutus / Talousvesihygieeninen osaamistestaus 180 € + alv 250 € + alv
Alueellinen vesihuoltopäivä  165 € + alv      220 € + alv

Kun samasta organisaatiosta osallistuu koulutukseen useampia osallistujia, myönnetään 
toiselle 15 %, kolmannelle 20 % ja neljännelle ja siitä eteenpäin 25 % alennus osallistumis-
maksusta. Vesityökortti- ja työturvallisuuskorttikoulutuksien osallistumismaksuihin ei myönnetä 
paljousalennuksia.
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Koulutukset ja tapahtumat
Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäivät 4.–6.9.2019 Rovaniemi
Vesihuoltolaitosten työturvallisuuspäivät 18.–19.9.2019 Kuopio
Vesihuoltolaitosten toimistohenkilöiden koulutuspäivät 2.–3.10.2019 Tampere
Vesityökorttikoulutus/Talousvesihygieeninen osaamistestaus 8.10.2019 Jyväskylä
Sähkö- ja automaatiopäivät 9.–10.10.2019 Tampere
Taloushallinnon ajankohtaispäivä 30.10.2019 Oulu
Varautumiskoulutus 5.11.2019 Helsinki
Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus 6.11.2019 Helsinki
Vesityökorttikoulutus/Talousvesihygieeninen osaamistestaus 7.11.2019 Helsinki
Alueellinen vesihuoltopäivä 13.11.2019 Naantali
Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivät 19.–20.11.2019 Vantaa
Suunnittelu, rakentaminen ja saneeraus 27.–28.11.2019 Oulu
Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä 3.12.2019  verkossa

Ajantasainen koulutuskalenteri osoitteessa 
www.vvy.fi > Koulutukset ja tapahtumat > Koulutuskalenteri. 
Tilaisuuksien yksityiskohtaiset ohjelmat julkaistaan koulutuskalenterissa noin kuusi viikkoa ennen 
tilaisuutta.

Tilauskoulutukset
Räätälöimme ja toteutamme myös tarpeidenne mukaisia tilauskoulutuksia. Tilauskoulutuksina on 
toteutettu erityisesti vesityö- ja työturvallisuuskorttikoulutuksia sekä hallintoon, lainsäädäntöön ja 
asiakaspalveluun liittyviä koulutuksia. Koulutus voidaan järjestää haluamassanne paikassa ja sen 
sisältö ja kesto räätälöidään toiveidenne mukaan. Kysy tarjousta!



Kerro ideasi tai toiveesi koulutuksiin liittyen 
www.vvy.fi > Koulutukset ja tapahtumat > Kerro ideasi tai toiveesi
 

Kysy lisätietoja 
koulutuksista: 
Katri Henttonen, puh. 09 8689 0124, koulutus@vvy.fi
Minna Laurila, puh. 09 8689 0112, koulutus@vvy.fi

alueellisesta vesihuoltopäivästä: 
Mika Rontu, puh. 09 8689 0114, mika.rontu@vvy.fi 
Heli Ala-Pohja, puh. 09 8689 0110, heli.ala-pohja@vvy.fi

Suomen Vesilaitosyhdistys ry
www.vvy.fi
Twitter @suomenvesi
Facebook jokapaivaonvesipaiva
LinkedIn Vesilaitosyhdistys, VVY


