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Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

 

Koulutus 

Yhdistys järjestää yhteistyössä alan yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa koulutusta vesiosuuskuntia 

kiinnostavista aiheista.  Koulutusta järjestetään sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.  

Lisäksi osallistutaan tilaisuuksiin, joissa voidaan kertoa vesiosuuskunnista vesihuollon järjestäjinä. 

Jäsenistö 

Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään kasvattamaan edelleen. Yhdistyksen suorien jäsenten määrä toukokuun 

alussa 2021 on 118 jäsentä, minkä lisäksi paikallisyhdistysten kautta jäseniä on noin 44.  Seuraava tavoite 

on 200 suoraa tai paikallisen yhdistyksen kautta edustettua vesiosuuskuntaa. 

Neuvonta 

Yhdistys neuvoo vesiosuuskuntia ja vesihuolto-osuuskuntia sekä puhelimitse että sähköpostilla. Neuvonta-

kyselyt pyritään ohjaamaan järjestön kotisivujen kautta, jolloin niihin voidaan vastata resurssien mukaan 

myös ”virka-ajan” ulkopuolella.  

Tiedotus 

Yhdistys ylläpitää www.svosk.fi sivustoa, jonka avulla vesiosuuskuntia voidaan tiedottaa ajankohtaisista 

asioista. 

Osallistutaan OT-lehden julkaisemiseen lehden vesiosuuskunta-aiheisilla sivuilla. 

Edunvalvonta 

Yhdistys seuraa lainsäädäntötyötä ja vesihuoltoalaa sekä pyrkii vaikuttamaan vesiosuuskuntia koskevissa 

asioissa vesiosuuskuntien kannalta myönteiseen kehitykseen.  

Osallistutaan MMM:n koordinoimaan Vesihuollon uudistumisen ohjelmaan. 

Tavoitteena on saada luotua sopimusmallit, kunnallisten vesihuoltolaitosten ja vesihuolto-osuuskuntien 

välille, joissa huomioidaan vesihuolto-osuuskuntien velvoitteet ja mahdollisuudet. 

Tavoitteena on selvittää vesiosuuskuntien toimintaa tukevan ja siten infran ylläpitoa edistävän alennuksen 

saamista vesiosuuskunnille kunnallisten vesilaitosten kanssa käytävässä vesihuoltopalveluita koskevassa 

kaupankäynnissä. 
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Tapahtumat 

COVID19-epidemian vuoksi Valtakunnallisia vesiosuuskuntapäiviä ei järjestetä vuonna 2022, mutta 

valmistellaan seuraavia Vesiosuuskuntapäiviä Seinäjoella 2023. Lisäksi voidaan osallistua tapahtumiin, missä 

esitellään yhdistyksen toimintaa ja edistetään osuuskuntamuotoista vesihuoltoa. 

Yhteistyö alan toimijoiden kanssa 

Yhdistys tekee yhteistyötä vesihuoltoalan järjestöjen ja alan yritysten kanssa.  Järjestetään 

yhteistyötapahtumia kumppanuusyritysten kanssa. 

Yhdistys jatkaa jäsenenä Osuustoimintakeskus Pellervossa. 

Jatketaan vuonna 2011 julkaistua Kumppanuus –ohjelmaa. 

Alueellinen toiminta 

Kehitetään alueellista toimintaa siten, että vesiosuuskunnat tekevät yhteistyötä paikallisesti. Paikallista 

yhteistyötä voi olla esimerkiksi koulutus ja yhteishankinnat. Alueellisen toiminnan kokemuksia esitellään 

toisille alueille ja pyritään saamaan hyviä käytäntöjä valtakunnalliseen käyttöön. 

Materiaalipankki 

Ylläpidetään yhdistyksen kotisivuilla olevaa materiaalipankkia, mistä alan opiskelijat ja tutkijat voivat hankkia 

tietoa vesiosuuskunnista. Tähän materiaalipankkiin voidaan kerätä vesiosuuskuntiin liittyviä opinnäytetöitä 

ym. materiaalia. Kannustetaan vesiosuuskuntia teettämään toimintansa kehittämisestä opinnäytetöitä, 

jolloin osuuskunnissa olevaa tietoa saadaan dokumentoitua. 

Kerätään osuuskuntia koskevaa tilastotietoa järjestön käyttöön. Tätä tietoa voidaan käyttää mm 

edunvalvonnassa. 

Vesiosuuskuntarekisteri 

Ylläpidetään yhdistyksen keräämää valtakunnallista vesiosuuskuntarekisteriä. Rekisteri voidaan luovuttaa 

hallituksen päätöksellä viranomaiskäyttöön. 

Lisäksi rekisteriä käytetään yhdistyksen toimesta vesiosuuskuntien tiedottamiseen. 

Hankkeet 

Yhdistys voi toimia vastuullisena hankkeen toimijana ja osallistua vesiosuuskuntien toimintaa palveleviin 

hankkeisiin. 

 

 

 

 


