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Uutiskirje

Vesihuoltolaitoksille täysin
uudistettu opas tueksi
häiriötilanneviestinnän
suunnitteluun
Häiriöt vesihuollossa heijastuvat nopeasti
asiakkaiden arkeen ja yhteiskunnan
toimintaan. Hyvällä ja kattavalla viestinnällä
voidaan vähentää olennaisesti häiriöistä
aiheutuvia haittoja. Uusitussa
vesihuoltolaitosten tarpeisiin räätälöidyssä
häiriötilanne- ja kriisiviestintäohjeessa on
tietoa ja malleja häiriötilanneviestinnän
suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Lue lisää

Vesihuoltopoolin kriisiviestintäkoulutusta webinaarina
Vesihuoltopooli järjestää 5.6.2019 koulutuksen uusitun Vesihuoltolaitoksen häiriötilanne- ja
kriisiviestintäohjeen tiimoilta.
Lue lisää
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Vesihuoltolaitosten
lainsäädäntöpäivä
4.6.2019 Tampereella luodaan katsaus
vesihuoltolaitoksiin vaikuttaviin
lainsäädännön ohjeistuksiin ja
suosituksin. Aiheina mm.
Julkisuusperiaate/Saija Haapalehto,
Kuntaliitto * Sopimusriidat &
vahingonkorvausvastuut/ Visaperttu Vasala,
HPP Asianajotoimisto Oy * Näkökulmia
vesihuollon kehittämiseen ja
järjestämisvelvollisuuteen /Timo Virola
Hämeen ELY-keskus * Huleveden hallinta
pähkinänkuoressa + huleveden johtaminen
jätevesiviemäriin /Anneli Tiainen, VVY.
Ilmoittaudu pian s-postilla koulutus@vvy.f

Lue
lisää

Nordiwa2019 Keynote
Speakers
Nordiwa2019, Pohjoismainen
jätevesikonferenssi järjestetään
Helsingissä 23. – 25.9.2019. Nordiwa2019
konferenssin pääteemat ovat jäteveden
käsittely, kiertotalous, viemäriverkostot sekä
ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja
hulevesien hallinta Pohjoismaissa. Tutustu
asiantunteviin ja innostaviin
puhujiin, ilmoittaudu mukaan!
Lue lisää

Tutustu syksyn 2019
koulutustarjontaan
Laita jo itsellesi ylös syksyn koulutusten
ajankohdat. Kerro myös ideasi ja toiveesi
koulutusten sisältöihin liittyen.
Lue lisää
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Improving Collaboration towards More Resilient Water
Services
UNESCO oppituolin vuosiseminaari Tampereella torstaina 6.6.2019 alkaen kello 9.30
teemana: Vesihuollon yhteistyön edistäminen kohti kestävyyttä.
Lue lisää

YT19 -tapahtuman kävijätavoite ylitettiin reilusti!
Tapahtumassa vieraili kahden päivän kuluessa yli 5.600 henkilöä. Seminaarit kokosivat yli
1.500 osallistujaa.
Lue lisää

YT19 parhaat osastot palkittiin
Yhdyskuntatekniikka 2019 -näyttelyn parhaat osastot palkittiin näyttelyn avajaisissa
15.5.2019
Lue lisää

YT19 uutuustuotekilpailun voittajat valittu
Uutuustuotekilpailussa raati valitsi YT19 uutuustuotteen ja yleisö sai äänestää suosikkinsa.
Tulokset julkistettiin näyttelyn toisena päivänä 16.5.2019.
Lue lisää

Infra-alan monet osaajat -kilpailun tulokset
"VVYn joukkueelle kunniamaininta." Yhdyskuntatekniikka 2019-näyttelyn yhteydessä käytiin
keskiviikkona 15.5. ensimmäinen Infra-alan monet osaajat -kilpailu. Kilpailun avulla haluttiin
tuoda näkyväksi alalla olevaa ja tarvittavaa, kaikkien kansalaisten päivittäiseen elämään
vaikuttavaa osaamista.
Lue lisää

Vesihuolto 2019 -päivien esitykset kotisivuillamme
Vesihuoltopäivät rikastuttavat alan työntekijöiden osaamista ja tietämystä.
Lue lisää
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VVY:n numeroidut kultaiset ansiomerkit 2019
Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia
ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon
kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä. Ansiomerkin saaneet henkilöt ovat olleet
poikkeuksellisen ansioituneita sekä alan asiantuntemusta omaavia. Vuonna 2019
Vesilaitosyhdistyksen hallitus on myöntänyt neljä numeroitua kultaista ansiomerkkiä.
Lue lisää

Vuoden 2019 Kemira-palkinto
Vuoden 2019 Kemira-palkinto on myönnetty Risto Saariselle ansiokkaasta urasta
vesihuollon parissa. Palkintoraati piti esimerkillisenä Saarisen aktiivista ja innostunutta
toimintatapaa, joka on kehittänyt alaa ja sen julkisuuskuvaa.
Lue lisää

VVY:n 60-vuotisjuhlastipendi diplomi-insinööri Essi
Huntukselle
Vesilaitosyhdistyksen 60 -vuotisjuhlastipendi on myönnetty tänä vuonna diplomi-insinööri
Essi Huntukselle diplomityöstä ”Katsaus tietomallien potentiaaliin vesihuoltoverkostoomaisuuden hallinnassa”
Lue lisää

SYKE Policy Brief: Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa
voidaan vähentää
Suomen ympäristökeskus on julkaissut lääkeaineita koskevan Policy Brief -julkaisun.
Lue lisää

Haitallisten aineiden esiintymistä vesiympäristössä
selvitettiin
UuPri - Vesien ja merenhoidon uudet prioriteettiaineet -hankkeessa selvitettiin uusien
prioriteettiaineiden esiintymistä ja laadittiin haitallisten ja vaarallisten aineiden
seurantaehdotus.
Lue lisää
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Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttamista
koskeva raportti
Ympäristöministeriö tiedottaa, että vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttamista
koskeva raportti lähtee lausuntokierrokselle lähiaikoina.
Lue lisää

Vesilaitosryhmä tutustui
Ruotsin talousvesihuoltoon
VVY:n vesilaitosryhmä vieraili toukokuun
alussa Svenskt Vattenin toimistolla ja
Tukholman pohjoisosiin talousvettä
toimittavan Norrvattenin vesilaitoksella.
Lue lisää

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