
       

   

Puheenjohtajalla on asiaa… 

Ylen uutisten mukaan Sosiaali- ja terveyden-
huoltoa remontoiva Sipilän hallitus pohjustaa 
suurta rakenneuudistusta nyt myös maan 
vesihuoltoon. Valtioneuvosto tilaa selvityksen 
ohjauskeinoista, joilla vesihuoltoon saadaan 
aikaan rakennemuutos siten, että laitosten 
toimintaedellytykset saadaan kohennettua 
kestävälle pohjalle niin taloudellisesti kuin 
ympäristönsuojelun kannalta. Keskusteluissa 
on noussut esiin myös vesilaitosten määrän 
pienentäminen. 

Meillä Suomessa vesiosuuskenttä on moni-
nainen: osa haluaisi luovuttaa verkostonsa 
kunnalle, osa ei halua luovuttaa mistään hin-
nasta. Taustalla on monenlaisia syitä ja hyviä 
perusteita. Jotta voisimme yhdistyksenä vai-
kuttaa mahdollisiin tulevaisuuden ohjauskei-
noihin, niin kaipaamme nyt tietoa kentältä: 
Haluavatko vesiosuuskunnat jatkaa toimintaa 
itsenäisenä vai luovuttaa toimintansa kunnan 
hoidettavaksi.  
 
Kotisivuillamme osoitteessa www.svosk.fi on 
kysely, mihin toivomme vastauksia sähköpos-
tilla tai Googlen työkalun avulla toteutetulla 
lomakkeella. 
 
Tästä aiheesta keskustellaan varmasti myös 
Valtakunnallisilla Vesiosuuskuntapäivillä 
Kouvolassa. Tavataan siellä. 
 
-Vesa Arvonen – 
 
Tiedot VEETI:in 
Muistathan syöttää vuosittaiset vesiosuus-
kunnan tiedot VEETI:in. Lisätietoja:  
www.ymparisto.fi/veeti 

Valtakunnalliset Vesiosuuskunta-
päivät 2.-3.2.2018  

SVOSK ry järjestää kahdeksannet valtakun-
nalliset vesiosuuskuntapäivät Hotelli Vaaku-
nassa Kouvolassa. Tapahtumalla pyritään 
edistämään osuuskuntamuotoista vesilaitos-
toimintaa, sen tunnettavuutta sekä edesaut-
tamaan vesiosuuskuntalaisten keskinäisen 
vertaistuen ja yhteistyön kehittymistä.  

Tapahtumassa on mukana alan keskeisiä 
yrityksiä ja paikan päällä on loistava tilaisuus 
tutustua tarkemmin näiden tuotteisiin ja pal-
veluihin.  
 
Vesiosuuskuntapäivien ohjelmaa valmistel-
laan parhaillaan ja toiveita käsiteltävistä ai-
heista voi lähettää sähköpostilla:  
pertti.halsola@svosk.fi.  
 
Ohjelmaa ja muita tietoja päivitetään yhdis-
tyksen kotisivuille www.svosk.fi 
 
Perinteiseen tapaan osallistuminen luennoille 
on ilmaista. Vaikka ennakkoon ilmoittautumis-
ta ei vaadita, niin iltatilaisuuden tarjoiluiden 
mitoittamiseksi toivomme alustavia ilmoittau-
tumisia vuoden loppuun mennessä osoittees-
sa www.svosk.fi 
 
Majoitusvaraukset kannattaa tehdä mahdolli-
simman pian huoneiden rajallisen määrän 
vuoksi sekä helpottamaan meidän järjestäjien 
työtä, kun arvioimme tulevaa päivien osallis-
tujamäärää. 
 
Yhdistys on varannut majoituskiintiön nimellä 
”Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät”.  
Varausvaiheessa tulee mainita kiintiön nimi. 



       

   

Kiintiö on voimassa varaustilanteen salliessa 
12.1.2018 asti 
 
Vesiosuuskuntapäivien majoitusvaraukset: 
Original Sokos Hotel Vaakuna, Kouvola  
Hovioikeudenkatu 2 
45100 Kouvola 
+358 107839101 
reception.kouvola@sokoshotels.fi 
 
Tietosuoja-asetus 
EU:n tietosuoja-asetus koskee myös vesi-
osuuskuntia. Lisätietoja yhdistyksen www-
sivuilla www.svosk.fi 

SuoVe (Suomen Vesiosuuskuntien 
veden laadun turvaaminen) 
Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry järjestää 
marraskuussa yhteistyössä Suomen Ympä-
ristöopisto Syklin sekä Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön kanssa koulutustilaisuuksia Keski- ja 
Itä-Suomessa. Vastaavaa koulutusta pilotoi-
tiin Pirkanmaalla 2016. Maksuttomat tilaisuu-
det järjestetään seuraavasti: 

7.11. Jyväskylä (klo 18-21) 
8.11. Viitasaari (klo 18-21) 
9.11. Äänekoski (klo 18-21) 
20.11. Imatra (klo 18-21) 
21.11. Mikkeli (klo 18-21) 
22.11. Varkaus (klo 18-21) 
23.11. Joensuu (klo 18-21) 
27.11. Kuopio (klo 18-21) 
28.11. Iisalmi (klo 18-21) 
29.11. Kajaani (klo 12-15) 
29.11. Sotkamo (klo 18-21) 
30.11. Nurmes (klo 18-21) 
 
Tarkemmat järjestämispaikat saa paikalliselta 
terveydensuojeluviranomaiselta tai yhdistyk-

sen kotisivuilta www.svosk.fi. Tilaisuuksissa 
käsitellään mm riskienhallintaa, varautumista 
häiriötilanteisiin sekä uudistuvaa talousvesi-
asetusta. 
 
Tukkuvesi-vääntö 
Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n paikal-
lisjärjestö Kouvolan Vesiosuuskunnat on teh-
nyt kantelun Kuluttaja- ja kilpailuvirastoon 
veden hinnoittelusta. Heidän alueeltaan pois-
tui tukkuvesialennukset kuntaliitosten myötä. 
Asia on nyt markkinaoikeudessa käsittelyssä, 
mutta halukkaat voivat osallistua asian 
eteenpäin viemiseen. Jos olette kiinnostunei-
ta asiasta, olkaa yhteydessä: 
pertti.halsola@svosk.fi 
 
Mukaan toimintaan 
Tervetuloa mukaan yhdistyksemme toimin-
taan Suomalaisten vesiosuuskuntien yhteis-
työn kehittämiseksi. Yhdistyksen jäsenmaksu 
on 1€/osuuskunnan verkostoon liittynyt kiin-
teistö. Jäsenmaksu on vähintään 50 € ja 
enintään 300 €.  
 
Yhdistyksen toiminta perustuu talkootyöhön 
sekä hyviin yhteistyöverkostoihin alan toimi-
joiden kanssa kuten alan oppilaitoksiin, Vesi-
laitosyhdistykseen ja Kuntaliittoon sekä Pel-
lervo seuraan, missä olemme jäsenenä. 
Lisätietoa yhdistyksestä löytyy osoitteesta 
www.svosk.fi 
 
Tämän kirjeen osoitelähteenä on yhdistyksen 
keräämä Valtakunnallinen vesiosuuskuntare-
kisteri.  Jos ette toimi osuuskuntanne vastuu-
/yhteyshenkilönä, toivomme että välitätte tä-
män kirjeen eteenpäin ja / tai ilmoitatte muut-
tuneet tiedot rekisteriin. Lisätietoja rekisteristä 
sekä muutoksen rekisteriin: 
vesa.arvonen@svosk.fi puh 040 9131759 


