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SUOMEN	  VESITIEYHDISTYS	  r.y.,	  VATTENVÄGFÖRENINGEN	  I	  FINLAND	  r.f.	  

TOIMINTAKERTOMUS	  2014	  

	  

1. YLEISTÄ	  	  

Vuoden	  2014	  aikana	  kaikessa	  toiminnassa	  pyrittiin	  toteuttamaan	  yhdistyksen	  yleisiä	  
tavoitteita,	  tuomaan	  vesiliikenteen	  tarjoamia	  mahdollisuuksia	  ja	  järkevää	  hyötykäyttöä	  esille	  
ja	  nostamaan	  kehitysaihioita	  keskusteluihin	  Suomea	  koskevia	  poliittisia	  päätöksiä	  
linjattaessa.	  Vesiliikenne	  on	  olut	  esillä	  keskusteluissa	  ja	  se	  on	  huomioitu	  liikennestrategiassa,	  
mutta	  silti	  mittavan	  vesitieverkoston	  käyttöaste	  on	  edelleen	  melko	  matala	  Suomessa.	  

Parhaamme	  mukaan	  on	  pyritty	  vastaamaan	  jäsenkunnan	  tarpeisiin	  ja	  hoitaen	  edunvalvontaa	  
ja	  saattamalla	  yhdistystä	  valtakunnallisesti	  tasavertaisemmaksi	  muiden	  vastaavien	  
edunvalvontaorganisaatioiden	  kanssa.	  

Yleinen	  maailman	  poliittinen	  epävakaus	  heijastuu	  myös	  vesiteiden	  käyttöön.	  Kuljetusvirrat	  
(tavara-‐	  ja	  henkilöliikenne)	  Suomen	  kautta	  ovat	  ohentuneet.	  Suomen	  kilpailuasema	  vahvana	  
kauttakulkumaana	  on	  heikentynyt.	  Uusia	  reittejä	  ja	  uusia	  toimijoita	  tulee	  markkinoille	  –	  
toisille	  haaste	  –	  toisille	  mahdollisuus.	  Yhdistys	  on	  pitänyt	  yhteyksiä	  ja	  keskustelua	  yllä	  
naapurimaiden	  kanssa,	  seuraten	  vesitieliikenteen	  kehitystoimenpiteitä.	  	  

Alueelliset	  kehityshankkeisiin	  varatut	  määrärahat	  ovat	  vähissä.	  Vesitieliikenteen,	  -‐väylien	  ja	  
koko	  verkoston	  kehittäminen	  vaatii	  yhteistyötä	  valtion,	  kuntien/kaupunkien,	  
operaattoreiden	  ja	  lastinomistajien	  kesken.	  Nostetaan	  asioita	  avoimesti	  esille,	  keskustellaan	  
ja	  ratkotaan	  käytännönläheisesti	  ja	  järkevästi	  osapuolet	  ja	  asianomaiset	  huomioiden.	  
Toimiminen	  tämän	  keskustelufoorumin	  osana	  voimavarojen	  yhdistäjänä	  on	  yksi	  yhdistyksen	  
tärkeä	  tehtävä	  myös	  jatkossa.	  

Vuoden	  aikana	  yhdistys	  toteutti	  suunnitelmien	  mukaisesti	  opintomatkan	  ja	  
vesitieverkostopäivän,	  käynnisti	  asiantuntijafoorumitoiminnan,	  antoi	  lausuntoja,	  osallistui	  
sidosryhmien	  järjestämiin	  tapahtumiin,	  uudisti	  kotisivut	  ja	  lisäsi	  viestintää	  jäsenille.	  

Vuoden	  2014	  aikana	  yhdistyksen	  hallitus	  ja	  toiminnanjohtaja	  joutuivat	  käyttämään	  
melkoisesti	  aikaa	  selvittääkseen	  yhdistyksen	  todellisen	  taloudellisen	  tilan.	  Helmikuussa	  2014	  
hallitukselle	  selvisi,	  että	  yhdistys	  oli	  ulosoton	  kohteena.	  Tämä	  vaati	  erikoistoimenpiteitä	  ja	  
vuosia	  2011,	  2012	  ja	  2013	  koskien	  suoritetuttiin	  erityistilitarkastus,	  jonka	  myötä	  laadittiin	  
uudet	  Tasekirjat	  ko.	  vuosilta.	  
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2. TOIMINTA	  
	  
2.1. OSALLISTUMINEN	  JA	  VAIKUTTAMINEN	  

	  
2.1.1. Sidosryhmien	  järjestämät	  tilaisuudet	  

Yhdistys	  osallistui	  Suomenlahden	  Merikokoukseen,	  Maritime	  Assembly,	  toukokuussa	  
2014	  Rakveressä,	  Virossa	  ja	  marraskuussa	  2014	  Turussa.	  Kokousten	  tavoitteena	  oli	  
löytää	  osapuolet	  kansainvälinen	  EU-‐hankkeen	  käynnistämiseksi	  huviveneilyn	  
kehittämiseksi	  Suomenlahdella.	  Yhdistys	  esitti,	  että	  myös	  sisävesiliikenteen	  tarjoamat	  
mahdollisuudet	  otettaisiin	  hankkeessa	  huomioon.	  

Yhdistys	  piti	  esitelmän	  aiheesta	  ”Suomen	  vesiliikenteen	  asema	  ja	  tulevaisuus”	  
kesäkuussa	  2014	  Saaristoasian	  neuvottelukunnan	  järjestämässä	  24.	  valtakunnallisessa	  
saaristo-‐	  ja	  vesistöseminaarissa	  Savonlinnassa.	  Esityksessä	  painotettiin	  Suomen	  
vesitieverkoston	  kattavuutta	  ja	  mahdollisuuksia	  tulevaisuutta	  ajatellen.	  	  

Yhdistys	  osallistui	  kesäkuussa	  2014	  Liikenne-‐	  ja	  viestintäministeriön	  järjestämään	  
kansainväliseen	  konferenssiin	  “ITS	  in	  Logistics	  in	  the	  Northern	  Dimension,	  Barents	  and	  
Arctic	  Area”.	  	  Konferenssissa	  yhdistys	  muistutti	  osallistujia	  Suomen	  vesitieverkostosta	  ja	  
vesitieyhteyksistä	  Suomen	  ja	  Venäjän	  välillä.	  	  

Yhdistys	  osallistui	  kutsuvieraana	  Suomi	  Merellä	  -‐säätiön	  50-‐vuotisjuhlaseminaariin	  
marraskuussa	  2014	  Helsingissä.	  Tilaisuudessa	  esiteltiin	  mm.	  kasallinen	  meristrategia	  ja	  
Suomen	  meriliikennestrategia.	  	  

Yhdistys	  osallistui	  kutsuvieraana	  Venäjän	  Liikenneministeriön	  Moskovassa	  järjestämään	  
“Transport	  Week	  2014,	  Moscow	  -‐	  Maritime	  and	  Inland	  Industry	  Conference”	  -‐
tapahtumaan.	  Yhdistystä	  tilaisuudessa	  edusti	  Pekka	  Koskinen.	  Hän	  osallistui	  Pietarin	  
Makarovin	  yliopiston	  järjestämään	  paneelikeskusteluun	  aiheesta	  sisävesiliikenteen	  
kehitystarpeet	  ja	  -‐näkymät	  	  

Pekka	  Koskinen	  on	  yhdistyksen	  edustajana	  Saimaan	  Kanavan	  Neuvottelukunnassa.	  
Saimaan	  Kanavan	  Neuvottelukunta	  nimesi	  Pekka	  Koskisen	  kesäkuussa	  2014	  kokoon	  
kutsumaan	  työryhmän,	  jonka	  tehtävänä	  oli	  laatia	  konkreettinen	  toimenpidesuunnitelma	  
sisävesiliikenteen	  strategian	  toteuttamiseksi.	  Toteutussuunnitelma	  esitellään	  
tammikuussa	  2015.	  Työryhmän	  työhön	  osallistui	  useita	  yhdistyksen	  hallituksen	  jäseniä	  ja	  
aktiivisia	  jäseniä.	  

	  

2.1.2. Lausunnot	  

Vuoden	  2014	  yhdistys	  on	  antanut	  lausunnot	  seuraavista	  aiheista	  	  

• Liikenne-‐	  ja	  viestintäministeriölle	  lausunto	  Väylämaksujen	  kehittämisestä	  ja	  
uudistamisesta,	  	  
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• Eduskunnan	  Työelämä-‐	  ja	  tasa-‐arvovaliokunnalle	  lausunto	  Sisävesiliikenteen	  
työaikadirektiivistä,	  	  

• Eduskunnalla	  lausunto	  Hallituksen	  esityksestä	  laeiksi	  väylämaksulain	  
muuttamisesta	  ja	  väliaikaisesta	  muuttamisesta.	  

• Kuultavana	  Valtiovarainvaliokunnan	  liikennejaoston	  kokouksessa,	  jossa	  
käsiteltiin	  eduskunnalle	  valtion	  talousarvioksi	  vuodelle	  2015	  sekä	  sen	  puitteissa	  
vesiväylähankkeet	  ja	  vesiväylien	  kunnossapito	  (meriväylät	  ja	  sisävesiväylät).	  

• Lisäksi	  Puolan	  Suurlähetystö	  Helsingissä	  kääntyi	  yhdistykseen	  puoleen	  ja	  pyysi	  
tietoa	  Suomen	  vesitieliikenteestä,	  koska	  Puolan	  Talousministeriö	  oli	  
valmistelemassa	  muutoksia	  sisävesiliikenteen	  sääntelyihin	  ja	  niiden	  
soveltamiseen	  (Direktiivi	  4	  98/70	  "Dieselpolttoaineet",	  joka	  koskee	  "...	  
sisävesialuksia").	  

Kirjalliset	  lausunnot	  on	  luettavissa	  yhdistyksen	  kotisivuilta,	  vain	  jäsenille	  tarkoitetusta	  
osiosta.	  

	  

	  

2.2. OPPIMINEN	  JA	  JAKAMINEN	  
	  
2.2.1. Asiantuntijafoorumitoiminta	  

Yhdistys	  käynnisti	  eri	  osaamisalueita	  koskevan	  asiantuntijafoorumitoiminnan.	  Jäseniltä	  
kysyttiin	  ajankohtaisista	  ja	  kiinnostavista	  aiheista	  ja	  saatujen	  vastausten	  pohjalta	  
käynnistettiin	  kaksi	  asiantuntijafoorumia:	  Tavaravirrat	  ja	  kuljetukset,	  Pekka	  Koskisen	  
johdolla	  ja	  Luotsaus,	  Jussi	  Mälkiän	  johdolla.	  	  

Foorumit	  kokoontuivat	  vuoden	  aikana	  muutaman	  kerran.	  Lisäksi	  foorumeiden	  vetäjät	  
kävivät	  keskusteluja	  useiden	  muiden	  tahojen	  kanssa	  muodostaakseen	  näkemyksen	  
aiheesta.	  Foorumeiden	  tuloksia	  käytiin	  läpi	  mm.	  Vesitieverkostopäivän	  aikana.	  	  

Lyhyet	  yhteenvedot:	  

Tavaravirrat	  ja	  kuljetukset:	  

Tavaravirrat	  ja	  kuljetukset	  asiantuntijafoorumissa	  selvitettiin	  kolme	  merenkulkuun	  ja	  
satamatoimintaan	  liittyvää	  kokonaisuutta.	  

1. Tämän	  hetken	  näkemyksen	  mukaan	  rikkidirektiivin	  vaikutus	  teollisuuden	  ja	  
kaupan	  logistiikkakustannuksiin	  ei	  näyttäisi	  olevan	  niin	  dramaattinen	  kuin	  vielä	  
vuosi	  sitten	  pelättiin.	  	  

2. Venäjän	  vaikutus	  Suomen	  satama-‐	  ja	  merilogistiikkaan	  on	  merkittävä.	  Roro-‐	  ja	  
konttiliikenteessä	  Suomi	  on	  täysin	  riippuvainen	  Venäjän	  tavaravirroista.	  Alusten	  
liikennejärjestelmät	  suunnitellaan	  ensisijaisesti	  Venäjän	  lastien	  ehdoilla.	  Venäjän	  
vientibulkkiliikenne	  tulee	  kasvamaan	  ja	  tämä	  tulee	  lisäämän	  alustarjontaa	  
Itämerellä	  ja	  Suomenlahdella.	  
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3. Suomeen	  säännöllisesti	  liikennöivä	  varustamot	  suunnittelevat	  lähivuosille	  uusia	  
liikenneratkaisuja	  ja	  tässä	  yhteydessä	  arvioidaan	  myös	  Suomen	  satamien	  
palvelukykyä	  ja	  lastien	  reitityksiä.	  	  

Tilaisuuden	  esitysmateriaali	  on	  saatavilla	  yhdistyksen	  nettisivuilla.	  

Luotsaus:	  	  

Asiantuntijafoorumi	  kokoontui	  varsinaisesti	  vain	  kerran	  Helsingissä.	  Foorumin	  
ensimmäiseen	  tapaamiseen	  osallistuivat	  Jussi	  Mälkiä,	  Meriaura	  (foorumin	  pj.),	  Jarkko	  
Heinonen,	  Turun	  kauppakamari,	  Thomas	  Erlund,	  Liikennevirasto,	  Jukka	  Tuomaala,	  
Trafi,	  Olof	  Widen,	  Suomen	  Varustamoyhdistys,	  Matti	  Pajula,	  Finnpilot	  Pilotage	  Oy,	  
Seppo	  Kykkänen,	  LVM,	  Jarkko	  Toivola,	  Liikennevirasto	  ja	  Heli	  Koukkula-‐Teixeira,	  SVY,	  
ryhmän	  sihteeri.	  	  
Luotsaus	  palvelee	  alusliikennettä	  ja	  prioriteettina	  on	  turvallisuus.	  Luotsaus	  ei	  saa	  olla	  
itsetarkoitus.	  Ryhmässä	  keskusteltiin	  tämän	  hetkisistä	  haasteista	  ja	  todettiin,	  että	  
kehittämismahdollisuuksia	  on.	  Toivottavaa	  olisi	  kaikkien	  osapuolten	  osallistuminen.	  
Keskusteltiin	  luotsauksen	  kehittämisestä,	  VTS	  järjestelmästä,	  liikennöinti	  tuesta	  
maista	  käsin,	  luotsin	  käytöstä	  ja	  luotsausluvista	  Suomen	  aluevesillä.	  Ryhmässä	  
pohdittiin	  myös,	  olisiko	  mahdollista	  saada	  TEN-‐T	  rahoitusta	  luotsausjärjestelmän	  ja	  –
palvelun	  kehittämiseen?	  Konkreettisia	  toimenpide	  ehdotuksia	  ei	  ryhmässä	  tehty	  ja	  
ryhmä	  jatkaa	  keskustelua	  vuonna	  2015.	  

Luotsauksesta	  keskusteltiin	  myös	  Liikenneviraston	  ja	  yhdistyksen	  järjestämän	  
Vesitieverkostopäivän	  21.10.	  paneelissa.	  Ryhmän	  puheenjohtaja,	  Jussi	  Mälkiä,	  piti	  
aiheesta	  esitelmän	  Saimaan	  Kanavan	  neuvottelukunnan	  kokouksessa	  4.11.	  Lisäksi	  
aiheesta	  on	  keskusteltu	  Varsinais-‐Suomen	  Kauppakamarin	  tilaisuuksissa	  muutamaan	  
otteeseen	  ja	  viimeksi	  Navigate	  messuilla	  19.11	  Turun	  Messukeskuksessa.	  

	  
1.1.1. Opintomatkat,	  vierailut	  ja	  seminaarit	  

Yhdistys	  järjesti	  22.1.2014	  Saimaan	  kanavan	  liikennekauden	  päättäjäisten	  yhteydessä	  
Lappeenrannassa	  perinteisen	  talviseminaarin,	  jonka	  teemana	  oli	  Suomenlahden	  
etelärannikon	  satamien	  ja	  Venäjän	  sisävesiliikenteen	  vaikutukset	  Suomen	  teollisuuden	  
logistisiin	  ratkaisuihin.	  Osallistujia	  tilaisuudessa	  oli	  75	  hlö.	  	  

Vesitieverkostopäivän	  ohjelma	  ja	  aineistot	  löytyvät	  yhdistyksen	  kotisivuilta	  kohdasta	  
Ajankohtaista	  –	  Aineistot.	  

Hallitus	  kokoontui	  toimintakauden	  aikana	  kerran	  Turussa,	  jossa	  kokous	  pidettiin	  
Meriauran	  toimistolla.	  

11.-‐13.9.	  yhdistys	  järjesti	  tutustumis-‐	  ja	  opintomatkan	  ja	  vei	  jäsenensä	  tutustumaan	  
Pohjoiselle	  merireitille:	  Kirkkoniemi,	  Norja	  -‐	  Murmansk	  ja	  Pietari,	  Venäjä.	  Osallistujia	  
matkalla	  oli	  25	  hlö.	  Vierailukohteina	  tutustuimme	  mm.	  Kirkkonimen	  logistiikka-‐
alueeseen	  ja	  siellä	  toimiviin	  yrityksiin	  Kirkenes	  Business	  Park,	  Tschudi	  Kirkenes	  AS	  ja	  
Sydvaranger	  Gruve	  AS,	  OAO	  Norilsk	  Nikel,	  JSC	  Murmansk	  Commercial	  Seaport,	  ZAO	  
Agrosfera,	  Rosatomflot	  ja	  Pietarissa	  Amiraali	  Makarovin	  mukaan	  nimettyyn	  Merenkulun	  
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ja	  sisävesiliikenteen	  yliopistoon.	  Lisäksi	  Murmanskissa	  järjestettiin	  yhteistyössä	  
paikallisen	  Finpron	  toimiston	  kanssa	  seminaari,	  johon	  osallistui	  pakallisia	  viranomaisia	  ja	  
toimijoita.	  Saimme	  lyhyessä	  ajassa	  erinomaisen	  katsauksen	  alueen	  kehitysnäkymistä	  ja	  
tavoitteista.	  Tapasimme	  Murmanskissa	  myös	  Suomen	  pääkonsultin	  Pirkko	  Mäkikokkilan.	  
Matkalle	  mukana	  olleista	  yrityksistä	  oli	  laadittu	  etukäteen	  esitekirjanen,	  jossa	  oli	  lyhyet	  
kuvaukset	  yrityksistä	  ja	  yhteystiedot	  englanniksi	  ja	  venäjäksi.	  Tämä	  esitekirjanen	  jaettiin	  
jokaiselle	  tapaamallemme	  taholle	  matkan	  aikana.	  

Matkasta	  on	  laadittu	  erillinen	  muistio,	  joka	  on	  jaettu	  jäsenille	  sähköpostitse.	  Muistio	  
löytyy	  myös	  yhdistyksen	  kotisivuilta,	  vain	  jäsenille	  osiosta.	  	  

	  

1.1.2. 	  	   Vesitieverkostopäivä	  	  

Vesitieyhdistyksen	  jäsenille	  ja	  sidosryhmille	  järjestettiin	  yhteistyössä	  Liikenneviraston	  
kanssa	  seminaari-‐	  ja	  verkostoitumistapahtuma	  Helsingissä	  21.10.2014.	  
Vesitieverkostopäivän	  teemana	  oli	  ”Vesiväylät	  ja	  Valta	  –	  Ennen	  ja	  Nyt”.	  Perinteisten	  
alustusten	  lisäksi	  tilaisuudessa	  toteutettiin	  kaksi	  paneelikeskustelua	  päivän	  aiheista.	  
Osallistujia	  tilaisuudessa	  oli	  64	  hlö.	  Tilaisuus	  oli	  hyvin	  interaktiivinen	  ja	  sai	  osallistujilta	  
paljon	  kiitosta.	  	  

Vesitieverkostopäivän	  ohjelma	  ja	  aineistot	  löytyvät	  yhdistyksen	  kotisivuilta	  kohdasta	  
Ajankohtaista	  –	  Aineistot.	  

	  
1.1.3. 	  	   Yhteistyö	  alan	  oppilaitosten	  	  

	  
Yhdistys	  kävi	  kirjeenvaihtoa	  alan	  oppilaitosten	  sekä	  kanssa	  aiheesta	  yhdistää	  
voimavaroja	  kiinnostuksen	  nostamiseksi	  merenkulkua	  ja	  vesitieliikennöintiä	  kohtaan	  
sekä	  mahdollisuuksista	  toteuttaa	  joitain	  tutkimus-‐	  ja	  selvitystöitä	  oppilaitoksilla	  
opinnäytetöinä	  tai	  kurssitöitä.	  Keskustelu	  on	  avattu	  aiheesta	  mm.	  Mikkelin	  AMK,	  
Lappeenrannan	  teknillinen	  yliopisto,	  Kymenlaakson	  AMK,	  Itä-‐Suomen	  yliopisto	  ja	  Turun	  
Merenkulkualan	  tutkimus-‐	  ja	  koulutuskeskuksen	  kanssa.	  Sysäyksen	  keskustelulle	  antoi	  
keskustelu	  Rannikko-‐	  ja	  Sisävesiliikenteen	  Säätiön	  hallituksen	  puheenjohtajan	  Harri	  
Lallukan	  kanssa	  ideana,	  voisimmeko	  luoda	  konseptin	  jossa	  opiskelijat	  ja	  alalla	  toimivat	  
kohtaavat	  konkreettisten	  kehitysaiheiden	  ympärillä.	  Asiasta	  keskusteltiin	  myös	  
Merenkulun	  opetuksen	  ja	  tutkimuksen	  kannatusyhdistyksen	  kanssa.	  	  

Asia	  on	  vielä	  hyvin	  alkuvaiheessa,	  mutta	  selkeää	  kiinnostusta	  asiaa	  kohtaan	  on	  ainakin	  
oppilaitosten	  puolelta.	  

	  
1.1.4. 	  	   Kansainvälinen	  yhteistyö	  ja	  yhteydet	  

	  
Yhdistys	  on	  vuoden	  2104	  aikana	  pyrkinyt	  vahvistamaan	  jo	  luotuja	  kansainvälisiä	  
jäsensuhteita	  ja	  käynyt	  kirjeenvaihtoa	  heidän	  kanssaan.	  Lisäksi	  yhteyksiä	  on	  vahvistettu	  
Pietarin	  Amiraali	  Makarovin	  mukaan	  nimetyn	  Merenkulun	  ja	  sisävesiliikenteen	  
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yliopiston	  kanssa	  sekä	  Ruotsin	  Merenkulkuhallinnon,	  paikallisten	  satamien	  ja	  
Merenkulkufoorumin	  kanssa.	  Hyvät	  yhteydet	  on	  opintomatkan	  myötä	  luoto	  myös	  
Kirkenesin	  ja	  Murmanskin	  toimijoiden	  kanssa.	  Lisäksi	  kirjeenvaihtoa	  on	  käyty	  mm.	  
European	  Federation	  of	  Inland	  Ports,	  Brussels	  ja	  Port	  Information	  Specialists,	  UK.	  

Kansainvälinen	  yhteistyö	  ja	  yhteyksien	  luominen	  ja	  ylläpito	  ovat	  yhdistyksen	  asialistalla	  
tärkeitä.	  	  

	  
	  

3. TIEDOTTAMINEN	  ja	  TIEDON	  KERÄÄMINEN	  
	  

3.1. KOTISIVUT	  
	  
Yhdistyksen	  kotisivut	  www.vesitiet.org	  uudistettiin	  täysin.	  Yhdistyksestä	  löytyy	  tietoa	  
suomeksi,	  ruotsiksi,	  englanniksi	  ja	  venäjäksi.	  Niiden	  käyttöä	  on	  pyritty	  aktivoimaan	  
viestimällä	  jäsenille	  sieltä	  löytyvästä	  materiaalista.	  	  

Sivuista	  on	  saatu	  positiivista	  palautetta.	  

	  
3.2. SÄHKÖINEN	  UUTISKIRJE/TIEDOTE	  

	  
Tiedottamista	  jäsenille	  pyrittiin	  aktivoimaan	  vuoden	  aikana.	  Yhdistys	  toteutti	  kaksi	  
sähköistä	  uutiskirjettä/tiedotetta;	  ensimmäinen	  helmikuussa	  ja	  toinen	  marraskuussa.	  
Lisäksi	  jäseniä	  tiedotettiin	  hallitusten	  kokousten	  jälkeen	  käsitellyistä	  asioista	  ja	  muista	  
yhdistystä	  koskevista	  tapahtumista	  ja	  asioista	  sähköpostitse.	  	  	  
	  
Uutiskirjeet	  löytyvät	  myös	  yhdistyksen	  kotisivuilta,	  kohdasta	  Ajankohtaista	  –	  
Uutiskirjeet	  ja	  tiedotteet.	  

	  
	  

3.3. SÄHKÖINEN	  ARKISTO	  
	  
Yhdistykselle	  on	  vuosien	  varrella	  kertynyt	  paljon	  erilaista	  aineistoa.	  Aineistoa	  on	  käyty	  
läpi	  ja	  mm.	  aiemmin	  paperiversioina	  julkaistut	  Vesitiet	  -‐lehdet	  löytyvät	  jo	  osittain	  
yhdistyksen	  kotisivuilta,	  kohdasta	  Ajankohtaista	  –	  Sähköinen	  arkisto.	  	  

Aineiston	  koostamista	  jatketaan,	  jotta	  se	  olisi	  helpommin	  jäsenten	  saatavilla	  ja	  
hyödynnettävissä.	  	  

	  
	  
	  
	  



7	  
	  

3.4. JÄSENREKISTERI	  VS.	  VERKOSTOREKISTERI	  
	  

Jäsentiedot	  käytiin	  läpi,	  tiedot	  päivitettiin	  ja	  jäsentietorekisteri	  saatettiin	  ajan	  tasalle.	  
Jäsenrekisteriin	  on	  koottu	  seuraavat	  tiedot:	  organisaatio,	  posti-‐	  ja	  käyntiosoite	  
/laskutusosoite,	  yhteyshenkilö/-‐t,	  yhteyshenkilön	  puhelinnumero	  ja	  sähköpostiosoite.	  

Jäsenrekisteri	  =	  yhdistyksellä	  oli	  rekisteröityneitä,	  maksavia	  jäseniä	  vuoden	  2014	  
lopussa	  104.	  	  

	  	   2011	   2012	   2013	   2014	  
Henkilöjäseniä	   55	   46	   46	   40	  
Kunta-‐	  ja	  kaupunkijäseniä	   20	   19	   19	   21	  
Yritysjäseniä	   35	   30	   30	   34	  
Yhteisö-‐	  ja	  yhdistysjäseniä	   20	   19	   18	   9	  
Yhteensä	   130	   114	   113	   104	  
Muutos	  edellisvuodesta	  	   6	   -‐16	   -‐1	   -‐9	  
	  

Lisäksi	  yhdistykselle	  on	  muodostettu	  vuoden	  aikana	  ns.	  Verkostorekisteri,	  joka	  pitää	  
sisällään	  jäsenrekisteri	  sekä	  tiedot	  yhdistyksen	  järjestämiin	  tapahtumiin	  osallistuneita	  
ja	  keskeisistä	  sidosryhmistä	  ja	  viranomaistahoista.	  Yhdistyksen	  verkostorekisterissä	  on	  
470	  yhteystietoa	  suomalaisia	  ja	  kansainvälisiä	  tahoja.	  

	  

4. TALOUS	  
	  
Vuoden	  alussa	  yhdistyksen	  taloudessa	  havaittiin	  epäselvyyksiä,	  jotka	  johtuivat	  
laiminlyönneistä	  yhdistyksen	  asioiden	  hoidossa	  pidemmältä	  aikaväliltä.	  	  

Tämän	  seurauksena	  yhdistys	  joutui	  teettämään	  erityistilintarkastuksen	  sekä	  tilaamaan	  
kirjanpidolta	  ylimääräisen	  työn	  asioiden	  saattamiseksi	  oikealle	  tolalle.	  Talousasioiden	  
huonosta	  ja	  virheellisestä	  hoidosta	  johtuen	  yhdistyksen	  maksettavaksi	  lankesi	  
ulosottomaksuja	  ja	  arvonlisä-‐	  ja	  kausiveroilmoitusten	  laiminlyönneistä	  aiheutuneita	  
ylimääräisiä	  verokorotuksia.	  	  

Näiden	  yllä	  esitettyjen	  ennalta	  arvaamattomien	  ylimääräisten	  maksujen	  myötä	  on	  
todettava,	  ettei	  yhdistyksen	  talous	  ei	  ole	  vielä	  kestävällä	  pohjalla.	  

Yhdistys	  sai	  sovittua	  Kouvolan	  kaupungin	  kanssa	  Platina-‐projektia	  varten	  saadun	  
välirahoituksen	  loppusummaa,	  10	  000	  euroa	  takaisinmaksun	  siirrosta	  maaliskuun	  loppuun	  
2015	  asti.	  

Yhdistyksen	  Tuloslaskelman	  mukaan	  tilikauden	  2014	  ylijäämä	  on	  3	  6489,07€	  ja	  Taseen	  
loppusumma	  5	  291,32€.	  31.12.2014	  yhdistyksen	  tilillä	  oli	  2	  266,73	  €. 

Toimintakertomuksen	  liitteenä	  on	  vuoden	  2014	  budjettilaskelman	  toteuma.	  
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5. HALLITUS	  JA	  TOIMIHENKILÖT	  
	  

5.1. YHDISTYKSEN	  HALLITUKSEN	  KOKOONPANO	  VUONNA	  2014	  

 
Puheenjohtaja	   Kyösti	  Vesterinen	  

	    
 

Varapuheenjohtaja	   Pekka	  Koskinen	   2013	  -‐	  2015	  
	  Jäsenet:	   Johtaja,	  Logistiikka	   Timo	  Hatva	   2013	  -‐	  2015	  
	  

 
Partner	   Oscar	  von	  Hertzen	   2012	  -‐	  2014*	  

	  
Satamajohtaja	   Kristian	  Hällis	   2014	  -‐	  2016	   	  

 
Satamakapteeni	   Jukka	  Kallio	   2014	  -‐	  2016	  

	  
 

Toimistopäällikkö	   Kykkänen	  Seppo	   2013	  -‐	  2015	  
	  

 
Satamajohtaja	   Hannu	  Lappalainen	   2013	  -‐	  2015	  

	  
 

Kehitysjohtaja	   Auvo	  Muraja	   2013	  -‐	  2015	  
	  

 
Toimitusjohtaja	   Jussi	  Mälkiä	   2014	  -‐	  2016	  

	  
 

Laivauspäällikkö	   Anna	  Näsi	   2014	  -‐	  2016	  
	  

 
Toimitusjohtaja	   Markku	  Pennanen	   2013	  -‐	  2015	  

	  
 

Logistiikkajohtaja	   Jyrki	  Ranki	   2014	  -‐	  2016	  
	  

 
Tuotantojohtaja	   Peter	  Seppälä	   2014	  -‐	  2016	  

	  
 

Toimitusjohtaja	   Reko-‐Antti	  Suojanen	   2014	  -‐	  2016	  
	  

 
Ylijohtaja	   Tiina	  Tuurnala	   2014	  -‐	  2016	  

	  
 

Yksikön	  päällikkö	   Thomas	  Erlund	   2014	  -‐	  2016	   Tiina	  Tuurnalan	  Varajäsen	  	  
*	  erovuorossa	  vuosikokouksessa	  2015	  
	  
Hallituksen	  sihteerinä	  on	  toimintakauden	  2014	  aikana	  toiminut	  toiminnanjohtaja	  Heli	  
Koukkula-‐Teixeira.	  

Vuoden	  2014	  aikana	  hallitus	  kokoontui	  21.1.2014	  vahvistetulla	  kokoonpanolla	  6	  kertaa	  ja	  
osallistuminen	  kokouksiin	  on	  ollut	  lähes	  100%.	  	  

Työvaliokunta:	  puheenjohtaja	  Kyösti	  Vesterinen,	  varapuheenjohtaja	  Pekka	  Koskinen	  ja	  
toiminnanjohtaja	  Heli	  Koukkula-‐Teixeira	  kokoontuivat	  useampaan	  otteeseen	  varsinaisten	  
hallitusten	  kokousten	  välillä.	  Työvaliokunta	  käsitteli	  talousselvitykseen	  liittyviä	  asioita	  ja	  
valmisteli	  kokouksia	  ja	  tapahtumia.	  	  

	  
	  

5.2. TOIMIHENKILÖT	  

Vuoden	  2014	  alusta	  yhdistyksen	  toiminnanjohtajana	  aloitti	  Heli	  Koukkula-‐Teixeira.	  

Yhdistyksen	  toimitilat	  sijaitsevat	  ensin	  Espoossa,	  Tapiolassa	  ja	  kesäkuussa	  toimisto	  muutti	  
Helsingin	  keskustaa	  ja	  sijaitsee	  nyt	  osoitteessa	  Urho	  Kekkosen	  katu	  2,	  7	  krs.	  00100	  
HELSINKI.	  

Puhelinnumero	  toiminnanjohtajalle	  +358	  50	  5903182	  ja	  sähköposti	  
heli.koukkula@vesitiet.org	  
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5.3. VUOSIKOKOUS	  

Yhdistyksen	  sääntömääräinen	  vuosikokous	  

Yhdistyksen	  sääntömääräinen	  vuosikokous	  pidettiin	  22.1.2014	  klo	  10-‐11.00	  
Lappeenrannassa.	  Kokouksen	  puheenjohtajana	  toimi	  Seppo	  Piironen	  ja	  sihteerinä	  Heli	  
Koukkula-‐Teixeira.	  Kokouksessa	  oli	  paikalla	  16	  henkilöä.	  

Hallituksen	  puheenjohtajaksi	  kaudelle	  2014	  valittiin	  yksimielisesti	  Kyösti	  Vesterinen.	  

Erovuorossa	  olevista	  Kristian	  Hällis,	  Jukka	  Kallio,	  Jussi	  Mälkiä	  ja	  Reko-‐Antti	  Suojanen	  ovat	  
valmiita	  jatkamaan	  yhdistyksen	  hallituksen	  jäseninä.	  

Hallituksesta	  eroavin	  Keijo	  Kostiaisen,	  Kari	  Lundellin	  ja	  Jarmo	  Pirhosen	  tilalle	  ehdotettiin	  
kokouksessa	  Peter	  Seppälää,	  Kuopin	  Energia	  Oy:n	  tuotantojohtajaa,	  Jyrki	  Rankia,	  Metsä	  
Fibren	  logistiikkajohtajaa	  sekä	  Tiina	  Tuurnalaa,	  Liikenneviraston	  ylijohtajaa	  ja	  hänelle	  
varahenkilöksi	  Thomas	  Erlundia.	  Lisäksi	  uudeksi	  jäseneksi	  ehdotettiin	  Anna	  Näsiä,	  Yara	  
Suomi	  Oy:n	  laivauspäällikköä.	  

Kokouksessa	  vahvistettu	  hallituksen	  kokoonpano	  on	  esitetty	  kohdassa	  5.1.	  

Toiminnantarkastajaksi	  valittiin	  ko.	  kokouksessa	  Olli	  Holm	  ja	  hänen	  varahenkilöksi	  Ulla	  
Keino.	  

Jäsenmaksut	  päätettiin	  säilyttää	  vuoden	  2013	  tasolla	  ja	  eräpäiväksi	  sovittiin	  28.2.2014.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Yhdistyksen	  ylimääräinen	  vuosikokous	  

Helmikuussa	  2014	  hallitukselle	  selvisi	  täytenä	  yllätyksenä,	  että	  yhdistys	  oli	  ulosoton	  
kohteena.	  Tämän	  seurauksena	  hallitus	  aloitti	  välittömästi	  tilanteen	  vaatimat	  toimenpiteet	  
ja	  yhdistyksen	  tilan	  selvitys	  käynnistettiin	  erityistilintarkastuksen	  avulla.	  
Erityistilintarkastuksen	  tuloksena	  yhdistyksen	  tilinpäätökset	  vuosilta	  2011,	  2012	  ja	  2013	  
on	  nyt	  laadittu	  uudelleen.	  	  
Hallitus	  kutsui	  koolle	  ylimääräisen	  yhdistyksen	  kokouksen.	  Kokouksessa	  hyväksyttiin	  ja	  
vahvistettiin	  Suomen	  Vesitieyhdistys	  r.y.	  uudelleen	  laaditut	  Tasekirjat	  vuosilta	  2011,	  2012	  
ja	  2013	  sekä	  tilinpäätökset	  ja	  myönnettiin	  vastuuvapaus	  vuoden	  2014	  hallitukselle	  ja	  
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toiminnanjohtaja	  Heli	  Koukkula-‐Teixeiralle.	  Hallitukselle	  myönnettiin	  myös	  valtuudet	  
selvittää	  yhdistyksen	  taloudenhoitoon	  vuosina	  2008–2013	  mahdolliset	  epäselvyydet.	  	  
	  
Kokouksen	  puheenjohtaja	  toimi	  Paavo	  Sarkkinen	  ja	  sihteerinä	  Heli	  Koukkula-‐Teixeira.	  
Kokouksessa	  oli	  paikalla	  16	  henkilöä.	  
	  
Yhdistykselle	  valittiin	  uusi	  toiminnantarkastaja	  vuodelle	  2014,	  KHT	  Kari	  Björk	  ja	  hänelle	  
varahenkilöksi	  Päivi	  Hämäläinen,	  Lahden	  Satama.	  

	  

	  

Helsingissä	  30.12.2014	  	  

	  

Heli	  Koukkula-‐Teixeira	  

SVY:n	  toiminnanjohtaja	  

	  


