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Uutiskirje

VVY:n hallituksen jäsenten
valinnan valmistelu
Jälleen on syytä aloittaa keskustelu
Vesilaitosyhdistyksen hallituksen
erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten
tilalle valittavista henkilöistä. Vaalitoimikunta
tulee helmikuussa tekemään
vuosikokoukselle ehdotuksensa valinnoista.
Kuvssaa hallituksen
kokousosallistujat loppuvuonna 2018.
Kuva: Hannu Bask, Atelier Universal

Lue lisää

Muutoksia Venlassa vuonna
2019
Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä
Venlaan tehdään lukuisia muutoksia
vuodelle 2019. Kyseessä on varsinaisille
jäsenille tarkoitettu web-pohjainen
vertailujärjestelmä, johon syötetyistä
tunnusluvuista laaditaan kerran vuodessa
julkinen raportti.

Lue lisää
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Call for Abstracts - Kutsu
luennoimaan Nordiwa2019
Haemme parhaillaan esitysehdotuksia
Nordiwa2019 Pohjoismaiseen
jätevesikonferenssiin. Abstraktien
jättöaikaa on pidennetty 20.1.2019 asti.
Seuraa twitterissä #Nordiwa2019

Lue lisää

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston haku kevät 2019
Kehittämisrahaston kevään haku on auki helmikuun loppuun. Nyt on siis otollinen hetki
ideoida hankkeita ja koota yhteen eri tahoja niiden toteuttamiseksi.
Lue lisää

VVY:n jäsenten jäsenyystiedot ajantasalle
Varmistaaksemme vuoden 2019 jäsenmaksun suuruuden ja yhteystiedot toivomme, että
yhteyshenkilöt päivittävät jäsenlomakkeen kirjautumalla järjestelmään.
Lue lisää
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Hankintakoulutus

Verkostomestaripäivät Vesityökorttikoulutus

31.1.2019 Jyväskylä

13. - 14.2.2019 Vantaa

Lue lisää

Lue lisää

27.3. Helsinki
28.3. Oulu
9.4. Tampere
Lue lisää

Vesihuoltolain
edellyttämät
muutokset - onko
ne toteutettu?
24.1.2019
Maksuton verkkokoulutus.

Milloin veden
toimituksen voi
keskeyttää?
4.2.2019
Maksuton verkkokoulutus.
Lue lisää

Osallistu, opi ja
vaikuta
Etsimme
jäsenlaitoksiemme
työntekijöitä kehittämään
koulutuksia kanssamme.
Lue lisää

Lue lisää

Vesihuolto esillä Kauppalehden erillisliitteessä
Viime vuoden lopulla ilmestyneen Kauppalehden erillisliitteessä oli useita vesihuoltoon
liittyviä artikkeleita. Haastateltavana myös VVY:n apulaisjohtaja Mika Rontu aiheena
vesihuoltolaitosten yhteistyö.
Lue lisää

Pohjois-Suomen vesihuoltopäivien 2018 esitelmät
Voit tutustua vesihuoltopäivien esitelmiin ja lehdistölyhennelmiin kotisivuillamme.
Vesihuoltopäivä ja sen näyttely kokosi noin 250 vesihuoltoalan asiantuntijaa Rukalle
marraskuussa 2018. Päivien aiheina mm. ikääntyvien vesihuoltoverkostojen vaikutukset
alaan, muoviputkien vedenlaatuongelmat, pajun käyttöä jätevesienpuhdistuksessa sekä
puhdistamoliete.
Lue lisää
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Yhdyskuntatekniikka 2019 -näyttely toukokuussa
Jyväskylässä
Suomen suurin infra-alan näyttely- ja seminaaritapahtuma järjestetään Jyväskylässä 15.16.5.2019. Samaan aikaan Jyväskylän Paviljongissa järjestetään mm. Vesihuoltopäivät.
Katso ilmoittautumisen ja majoituskiintiön aikataulu sekä ohjeet.
Lue lisää

VVY:n uutiskirje vaikka koko henkilökunnalle
Vesihuoltolaitoksen työntekijät sekä muutkin alasta kiinnostuneet voivat kaikki ilmoittautua
maksuttoman VVY:n uutiskirjeen jakelulistalle. Uutiskirjeemme on kätevä keino seurata
vesihuoltoalan uutisvirtaa. Jatkolähetä uutiskirjeen tilauslinkki vaikka koko henkilökunnalle.
Lue lisää

Avoimet työpaikat
Katso VVY:n jäsenten ja yhteistoimintajäsenten ilmoittamia avoimia työpaikkoja.
Avoimet työpaikat

Tästä linkistä näet muiden järjestämiä koulutuksia ja tapahtumia.

Vesilaitosyhdistys
Yhteystiedot
Vesilaitosyhdistys © 2017

VVY Twitter @suomenvesi
VVY Facebook jokapaivaonvesipaiva

Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n asiakasrekisteri. Rekisteriseloste.
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