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Uutiskirje

Vesilaitoksille uusi työkalu
taudinaiheuttajien
poistotehon arviointiin
vedentuotantoketjussa
Norjassa kehitettyyn menetelmään
perustuvasta työkalusta on julkaistu
Suomen olosuhteisiin sovitettu opas VVY:n
monistesarjassa. Työkalun avulla voidaan
arvioida laskennallisesti taudinaiheuttajien
poistotehoa ja sen riittävyyttä
vedentuotantoketjussa.
Lue lisää

Muutoksia Venlassa
Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä
Venlaan on tehty 28.2.2019 lukuisia
muutoksia vuodelle 2019. Näin on tehty jotta
vältytään samojen tietojen syöttämisestä
erikseen kahteen järjestelmään (Suomen
ympäristökeskus SYKEn Veetiin ja VVY:n
Venlaan).
Lue lisää
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EurEau:n Lainsäädäntö- ja
talouskomitea kokoontui
Helsingissä
VVY edistää Suomelle tärkeiden
näkökulmien välittymistä EU:n
päätöksentekoon. Kokouksessa aiheina
mm. ilmastonmuutos, laajennettu
tuottajavastuu, yhdyskuntajätevesidirektiivi,
kertakäyttömuoveja koskeva direktiivi,
elintärkeä infrastruktuuri, ympäristöä
koskeva tieto, vesipuitedirektiivi sekä
vesialan data ja investointitarpeet.
Lue lisää

Vaarallinen jäte
kampanjamateriaalit
jäsenilaitoksille
Monipuoliset kampanjamateriaalit myös
Vesilaitosyhdistyksen varsinaisten jäsenten
käytössä. Myös tuttu www.vaarallinenjate.fi
on nyt uusittu. Muistutetaan yhdessä, että
vaarallinen jäte ei kuulu viemäriin.
Lue lisää

VVY:n vuosikokous on 11.4.2019
Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse
valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat valtakirjan.
Lue lisää

2/5

Vesihuoltolaitosten verkkopalveluiden saavutettavuus
Saavutettavuus tarkoittaa helpommin käytettäviä verkkopalveluita. Verkkopalveluiden
suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää huomioida eri käyttäjäryhmien tarpeet.
Saavutettavuusdirektiivi.fi on sivusto, josta löytyy toimintaohjeita.
Lue lisää

Työturvallisuuskortti

Vesityökortti

Vesihuoltolaitoksille suunnatut
Työturvallisuuskortti koulutukset alkavat.

Vesityökorttikoulutukset
Helsingissä, Oulussa ja
Tampereella.

Lue lisää

Lue lisää

Vh-laitosten
asentajien ja
työnjohdon
koulutuspäivät
14.-15.5.2019 Jyväskylä
Lue lisää

Jätevesipäivä
26.3.2019 Tampere
Lue lisää

Jätevedenpuhdistamoiden
käyttöpäällikköpäivät
3.-4.4.2019 Seinäjoki

Hallinto- ja
talousseminaariin
10.-11.4.2019 Helsinki
Lue lisää

Lue lisää

Vielä ehdit, Vesilaitoshoitajien koulutuspäivät, 20.- 21.3.2019, Oulu
ilmoittaudu s-postilla koulutus@vvy.fi
Muiden järjestämiä koulutuksia ja tapahtumia näet tästä linkistä. Esim. "A Hands-on
International Summer School on Emerging Micropollutants Removal from Wastewater" in
Aalto University, Finland.
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Kehittämämisrahaston 2018 valmistuneita hankkeita
Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto tukee vesihuoltolaitosten käytännön toimintaa
hyödyttäviä ja laajasti alaa edistäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Rahaston myötä alan
yhteinen panostus tutkimukseen ja kehittämiseen on kasvanut huomattavasti.
Kehittämisrahaston jäseniä ovat kaikki Vesilaitosyhdistyksen varsinaiset jäsenet.
Lue lisää

VVY:n vaalitoimikunta kokoontui
VVY:n vaalitoimikunta kokoontui helmikuussa tekemään vuosikokoukselle ehdotuksensa
valinnoista hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi erovuoroisten tilalle. Ennen kokousta
vaalitoimikunnan jäsenet olivat saaneet jäsenlaitosten edustajilta ehdotuksia sopivista
henkilöistä.
Lue lisää

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry perustettu
Biokaasusektori sekä biologisten jätteiden käsittelyn ja orgaanisten
maanparannusaineiden valmistuksen alalla toimivat tahot tiivistävät yhteistyötään
Lue lisää

Vattenverksteknik och hygien, upplagan 4.
Vesityökortin suorittamiseen tarkoitetun VVY:n Vattenverksteknik och hygien
[Vesilaitostekniikka ja hygienia] -julkaisun päivitetty painos on nyt myynnissä myös
ruotsinkielisenä.
Lue lisää

Kinkkutemppu teki jälleen ennätystuloksen
185 000 kotitaloutta kierrätti joulun paistinrasvat uusiutuvaksi polttoaineeksi. Kolmatta kertaa
järjestetty Kinkkutemppu innosti ennätysmäärän suomalaisia tekemään kiertotalousteon.
Osallistujamäärä kasvoi viime vuodesta neljälläkymmenellä tuhannella, kun 185 000
kotitaloutta kierrätti joulun paistinrasvat.
Lue lisää
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VVY avasi LinkedIn- yrityssivun
Seuraa VVY:tä sosiaalisessa mediassa, niin pysyt kärryillä alan uutisista ja siitä, mitkä
teemat nousevat keskusteluun. Katso LinkedIn'istä osoite
linkedin.com/company/vesilaitosyhdistys, twitterissä @suomenvesi ja
facebookissa @jokapaivaonvesipaiva.
Lue lisää

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

Vesilaitosyhdistys
Yhteystiedot
Vesilaitosyhdistys © 2017

VVY Twitter @suomenvesi
VVY Facebook jokapaivaonvesipaiva

Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n asiakasrekisteri. Rekisteriseloste.
Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä.
Powered by Postiviidakko™

5/5

