Puheenjohtajalla on asiaa…
Alkutalven haasteet Itä-Suomessa ovat nostaneet keskusteluihin peruspalveluiden tarpeen
ja niiden haavoittuvuuden. Toimivaa sähkönjakelua ja vesihuoltoa ei huomata ennen kuin
ne lakkaavat toimimasta.
Vesiosuuskuntienkin on syytä miettiä, miten
toimitaan, jos sähköä ei olekaan saatavilla
normaaliin tapaan tai jos vettä ei tulekaan putkesta samalla tavalla kuin aikaisemmin. Lainsäädäntö edellyttää vesilaitoksia ja siten myös
valtaosaa vesiosuuskunnista varautumaan
häiriötilanteisiin. Tätä varautumista ei kannata
tehdä vain siksi, että laki vaatii, vaan erityisesti
siksi, että vastuuhenkilönä pääset häiriötilanteessa paljon helpommalla, kun olette etukäteen suunnitelleet, miten eri tilanteissa toimitaan.
Vanha sanonta tieto lisää tuskaa pitää paikkaansa niin häiriötilanteisiin varautumisen,
kuin monen muunkin asian suhteen. Tieto auttaa myös asioiden kehittämisessä ja vesiosuuskuntien toiminnan tukemisessa Kotisivuillamme osoitteessa www.svosk.fi on kysely, mihin toivomme edelleen vastauksia sähköpostilla tai Googlen työkalun avulla toteutetulla lomakkeella. Tähän mennessä olemme
saaneet peräti 20 vastausta. Erityisesti kiinnostaa haluavatko vesiosuuskunnat jatkaa itsenäisenä vai mieluummin luovuttaa verkostonsa kunnalla tai jollekin muulle toimijalle.
Tällä hetkellä verkoston luovuttamisen kannalla on lievä enemmistö (63%)

Näistäkin aiheista keskustellaan varmasti
myös Valtakunnallisilla Vesiosuuskuntapäivillä Kouvolassa. Tavataan siellä.
-Vesa Arvonen –

Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät 2.-3.2.2018
SVOSK ry järjestää kahdeksannet valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Hotelli Vaakunassa Kouvolassa. Tapahtumalla pyritään
edistämään osuuskuntamuotoista vesilaitostoimintaa, sen tunnettavuutta sekä edesauttamaan vesiosuuskuntalaisten keskinäisen vertaistuen ja yhteistyön kehittymistä.
Tapahtumassa on mukana alan keskeisiä yrityksiä ja paikan päällä on loistava tilaisuus tutustua tarkemmin näiden tuotteisiin ja palveluihin.
Ohjelmaa, mukana olevia yrityksiä ja muita tietoja päivitetään yhdistyksen kotisivuille osoitteessa www.svosk.fi
Perinteiseen tapaan osallistuminen luennoille
on ilmaista. Vaikka ennakkoon ilmoittautumista ei vaadita, niin iltatilaisuuden tarjoiluiden
mitoittamiseksi toivomme alustavia ilmoittautumisia ennen tapahtumaa osoitteessa
www.svosk.fi
Iltatilaisuus on vapaamuotoinen tilaisuus,
missä ruokailun ohessa tutustutaan toisiimme
ja vaihdetaan kokemuksia ja ajatuksia.

Majoitusvaraukset kannattaa tehdä mahdollisimman pian huoneiden rajallisen määrän
vuoksi sekä helpottamaan meidän järjestäjien
työtä, kun arvioimme tulevaa päivien osallistujamäärää.
Vesiosuuskuntapäivien majoitusvaraukset:
Original Sokos Hotel Vaakuna, Kouvola
Hovioikeudenkatu 2
45100 Kouvola
+358 107839101
reception.kouvola@sokoshotels.fi

Tiedot VEETI:in
Muistathan syöttää vuosittaiset vesiosuuskunnan tiedot VEETI:in. Lisätietoja: www.ymparisto.fi/veeti

Harhaan johtavaa puhelinmarkkinointia liikkeellä
Yhdistyksen tietoon on tullut useampia tapauksia, missä on markkinoitu erilaisia yrityshakupalveluita. Näissä myyjä haluaa varmistaa ovatko vesiosuuskunnan yhteystiedot
ajan tasalla. Jos ei suoraan kieltäydy mistään
maksullisesta palvelusta, tulee yritykseltä
lasku. Kannattaa olla ”hereillä”, kun puhuu
puhelinmyyjien kanssa.

Mukaan toimintaan
Tervetuloa mukaan yhdistyksemme toimintaan Suomalaisten vesiosuuskuntien yhteistyön kehittämiseksi. Yhdistyksen jäsenmaksu
on 1€/osuuskunnan verkostoon liittynyt kiinteistö. Jäsenmaksu on vähintään 50 € ja enintään 300 €.
Yhdistyksen toiminta perustuu talkootyöhön
sekä hyviin yhteistyöverkostoihin alan toimijoiden kanssa kuten alan oppilaitoksiin, Vesilaitosyhdistykseen ja Kuntaliittoon sekä Osuustoimintakeskus Pellervoon, missä olemme jäsenenä.
Lisätietoa yhdistyksestä löytyy osoitteesta
www.svosk.fi
Tämän kirjeen osoitelähteenä on yhdistyksen
keräämä Valtakunnallinen vesiosuuskuntarekisteri. Jos ette toimi osuuskuntanne vastuu/yhteyshenkilönä, toivomme että välitätte tämän kirjeen eteenpäin ja / tai ilmoitatte muuttuneet tiedot rekisteriin. Lisätietoja rekisteristä
sekä muutoksen rekisteriin:
vesa.arvonen@svosk.fi puh 040 9131759
Tämän kirjeen postituskuluja ovat olleet jakamassa yhdistyksen toimintaa tukevat kumppanit, joiden esitteet ovat tämän kirjeen ohessa.
Yhdistyksen kumppaneihin ja muihin alan toimijoihin voit tutustua tarkemmin esimerkiksi
Valtakunnallisilla Vesiosuuskuntapäivillä.

