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Uutiskirje

Viemäreiden
kuntotutkimusopas
VVY:n monistesarjaan kuuluva opas kokoaa
yhteen putkiverkkojen
kuntotutkimusprosessin kaikki osa-alueet ja
esittelee runsaasti erilaisia menetelmiä,
joiden avulla saadaan vesihuoltoverkoston
toiminnallinen ja rakenteellinen kunto
tutkittua tehokkaasti. Oppaassa tuodaan
esille myös ennen varsinaisia
kuntotutkimuksia tehtävät esityöt ja niiden
merkitys mm. tiedon hallitsemiseksi sekä
kuntotutkimusten kohdentamiseksi
mahdollisimman tehokkaasti ja oikein.
Lue lisää

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.
Kuva kokousosallistujista on otettu jo
edellisen hallituskokoonpanon aikana
loppuvuonna 2017.
Lue lisää
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Osallistu, opi ja vaikuta
Etsimme jäsenlaitoksiemme työntekijöitä
kehittämään koulutuksia kanssamme.
Osallistumalla koulutukseen ja kertomalla
kokemuksesi vaikutat tulevaan
koulutustoimintaan.

Lue lisää

Call for Abstracts - Kutsu
luennoimaan Nordiwa2019
Joka toinen vuosi järjestettävän
konferenssin pääteemat ovat jäteveden
käsittely, viemäriverkostot sekä
ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Pohjoismaissa. Konferenssiin pyydetään
esitysehdotuksia 10.1.2019 mennessä.
Lue lisää

Kotitalousvähennys vesihuoltolaitoksen tekemistä töistä
Kotitalousvähennys on ollut viime aikoina esillä tiedotusvälineissä. Kotitalousvähennykseen
vaikuttaa moni työn suorittajasta, tilaajasta, työsuorituksesta ja kohteesta riippuva asia. Näin
ollen on aina syytä selvittää verottajalta ennen työn tilaamista, voiko työstä saada
kotitalousvähennyksen ja mitä se edellyttää.
Lue lisää
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Vesihuoltolaitosten alueellisten perusmaksujen
määritysperusteet
VVY:n monistesarjan julkaisussa esitetään näkökulmia ja pääosin paikkatiedon
hyödyntämiseen perustuvia menetelmiä veden ja jäteveden alueellisten perusmaksujen
määrittämiseen. Voit ladata julkaisun maksutta VVY:n kotisivuilta.
Lue lisää

Uusi työelämäprofessori edistää kiertotaloutta jätevesien
puhdistuksessa
Anna Mikola (TkT) on nimitetty Professor of Practice -tehtävään Aalto-yliopiston
Insinööritieteiden korkeakouluun yhdyskuntajätevesien puhdistuksen alalle 1.11.2018
alkaen.
Lue lisää

Ympäristöhallinnon opas ohjeistaa pohjavesialueiden
määrittämisessä ja luokituksessa
Oppaan tarkoitus on toimia käytännön ohjeistuksena ELY-keskuksille, sen tavoitteena on
selkeyttää ja yhdenmukaistaa lainsäädännön toimeenpanoa.
Lue lisää

VVY:n viimeaikaisia julkaisuja
VVY julkaisee mm. asiantuntijaryhmien ja toimiston toimeksiantojen pohjalta valmistuneita
selvityksiä alan keskeisistä ja ajankohtaisista aiheista sekä hankkeissa tuotettuja oppaita ja
raportteja.
Lue lisää

VVYn ansiomerkit
VVY:n ansiomerkkejä myönnetään vesihuoltolaitosten ja yritysten anomuksesta
tunnustukseksi henkilöille, jotka ovat tehneet pitkäaikaista ja tuloksellista työtä
vesihuoltoalan kehittämiseksi.
Lue lisää

Joensuun Veden uudet nettisivut
Uusilta verkkosivuilta asiakkaat löytävät helposti tarvitsemansa tiedot ja sivut toimivat
paremmin mobiililaitteissa. Lisäksi uudistuksen tärkeänä periaatteena on ollut sivujen
helppokäyttöisyys erilaisille käyttäjille eli saavutettavuus.
Lue lisää
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Avoimet työpaikat
Katso VVY:n jäsenten ja yhteistoimintajäsenten ilmoittamia avoimia työpaikkoja.
Avoimet työpaikat

Hankintakoulutus 31.1.2019 Jyväskylässä
Erilaisiin hankintamenettelyihin sekä hankinnoissa huomioitaviin asioihin keskittyvä
koulutus. Ilmoittaudu viimeistään 16.1..
Lue lisää

Tutustu kevään
koulutustarjontaan
Tutustu kevään 2019 koulutusesitteeseen ja
ilmoittaudu koulutuskalenterimme kautta.

Lue lisää

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.
Lue lisää
Tästä linkistä näet muiden järjestämiä koulutuksia ja tapahtumia.
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Vesilaitosyhdistys
Yhteystiedot
Vesilaitosyhdistys © 2017

VVY Twitter @suomenvesi
VVY Facebook jokapaivaonvesipaiva
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