		
SUOMEN MAANKUIVATUS-, KASTELU- JA TULVASUOJELUYHDISTYS - FINCID

Toimintakertomus 2008

Yleistä

 
Fincid ry on ICID (International Commission on Irrigation and Drainage) -järjestön Suomen kansallinen komitea. 
Fincid:n tarkoituksena on edistää maankuivatuksen, kastelun ja tulvasuojelun tieteellistä ja teknistä kehitystä taloudellisesti, ekologisesti ja yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla.
Yhdistyksen tukijäseninä ovat Salaojituksen tutkimusyhdistys ry ja maa- ja metsätalousministeriö. Yhteisöjäseniniä ovat Teknillinen korkeakoulu, Vesitalouden ja -rakennuksen laboratorio, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto,  Maa- ja kotitalousteknologian laitos ja  Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, Suomen ympäristökeskus, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Länsi-Suomen ympäristökeskus ja Koneyrittäjien Liitto ry. Yhdistyksessä on 30 henkilöjäsentä.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 23.4.2008 Salaojayhdistyksessä. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Vakkilainen ja hallituksen jäseniksi valittiin Helinä Hartikainen, Antti Lehtinen, Rauno Peltomaa, Jaakko Sierla ja Merja Myllys Tapio Salon tilalle. Sihteerinä toimi Helena Äijö. Hallitus kokoontui vuoden 2008 aikana kaksi kertaa.

Tiedottaminen
Yhdistyksen tiedottaminen jäsenille toimi sähköpostitse. Icidin julkaisu "Irrigation and Drainage" ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Rajoitettu määrä "Irrigation and Drainage", ICIDn kuukausitiedotteita sekä muuta materiaalia lähetetään Fincidille. Niitä lähetettiin hallituksen jäsenille ja niitä sai tarvittaessa yhdistyksen sihteeriltä. Lisäksi tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta www-sivuilla. Yhdistyksen kotisivujen osoite on: www.fincid.fi.
Kansainvälinen toiminta
ICIDin (International Commission on Irrigation and Drainage) neuvoston (International Executive Council) 59. kokous, järjestön työryhmien kokoukset sekä "20th Congress on Irrigation and Drainage" järjestetiin Pakistanissa Lahoressa 12.10.-18.10.2008. Tilaisuuksiin osallistuivat Suomesta Jaakko Sierla ja Osmo Purhonen. Matkakertomus on liitteessä 1.

Vuoden 208  aikana suomalaisten edustus ICID:ssa oli seuraavanlainen:
IEC, International Executive Council
Professori Pertti Vakkilainen, Teknillinen korkeakoulu

ERWG European Regional Working Group
Yli-insinööri Jaakko Sierla, Maa- ja metsätalousministeriö

ERWG:n Tulvatyöryhmä
Kehitysinsinööri Kari Rantakokko, Uudenmaan ympäristökeskus

ERWG:n vesipuitedirektiivityöryhmä
Yli-insinööri Antti Lehtinen, Suomen ympäristökeskus

ICID:n kuivatustyöryhmä
Toiminnanjohtaja Rauno Peltomaa, Salaojakeskus ry

ICID:n ympäristövaikutusten työryhmä
Apulaisjohtaja Osmo Purhonen, Lounais-Suomen ympäristökeskus

ICID:n nuorten asiantuntijoiden työryhmä
Tutkija Tero Kärkkäinen, Teknillinen korkeakoulu

Kansainvälisen kuivatusseminaarin järjestäminen
ICID:n kuivatustyöryhmän (WG-DRG) kymmenes juhlaseminaari järjestettiin 30.6-4.7.2008 Suomessa ja Virossa. Seminaarin käytännön järjestelyistä vastasivat FINCID yhdessä virolaisen ESTCIDin kanssa. Järjestelyihin osallistuivat Suomessa MMM, SYKE, TKK, MTT, LOS ja Salaojayhdistys sekä Virossa maatalousministeriö, ympäristöministeriö ja Viron maatalousyliopisto. Seminaari toteutui suunnitelman ja arvioidun budjetin mukaisesti. Yhteistyö FINCIDin ja ESTCIDin sekä muiden toimijoiden kanssa sujuivat erittäin hyvin.

Viikon kestäneeseen seminaariin osallistui 110 varsinaista osanottajaa ja 24 seuralaista. Osanottajat edustivat 25 eri kansallisuutta. Tapahtuma oli vuoden suurin alan asiantuntijoiden tapaaminen maailmassa. Seminaarissa pidettiin kuusi pyydettyä yhteenvetoesitelmää, 29 tutkijaesitelmää ja yli 20 poster -esittelyä.  Lisäksi ohjelmaan sisältyi retkiä käytännön kohteisiin niin Suomessa kuin Virossa. Seminaariin osallistui alan johtavien tutkijoiden lisäksi ICID:n korkein johto englantilaisen presidentin Peter Leen johdolla.

Järjestelykomiteaan kuuluivat Suomesta Pertti Vakkilainen, Rauno Peltomaa, Jaakko Sierla, Jari Koskiaho, Virosta Mati Tönismäe ja Toomas Timmusk, ICIDin kuivatustyöryhmän puheenjohtaja Willem F. Vlotman Australiasta ja Venäjältä RUSCIDin sihteeri Irene Bondarik. Salaojyhdistyksestä Juha Peltomaa ja Helena Äijö osallistuivat seminaarin järjestämiseen. Tieteellisen komitean jäsenet olivat kuivatuksen asiantuntijoita eri puolelta maailmaa.

Seminaarissa käsiteltiin peltomaan kuivatuksen näkökulmasta seuraavia aiheita: maatalouspolitiikkaa, ympäristöasioita, teknisiä ratkaisuja ja ilmaston ääriolosuhteita.

Seminaari oli viikon mittainen ja se koostui kuudesta osiosta, joista neljä pidettiin kahtena päivänä Helsingissä SYKEn auditoriossa ja kaksi osiota kahtena päivänä Tallinassa. Ohjelmaan kuului kolme ekskursiota. Suomessa käytiin Siuntiossa sijaitsevalla tilalla nimeltään Gårdskulla Gård, jossa on meneillään pellon vesitalouteen liittyvää tutkimustoimintaa. Tilalla on myös maatalouskoneita esittävä museo. Toinen ekskursio oli Virossa, jossa esitettiin muun muassa turvemaan ojitusta ja säätösalaojitusta. Perjantaina tehtiin kokopäiväekskursio Lounais-Suomeen, jossa tutustuttiin Hovin kosteikkoon Vihdissä, MTT:n toimintaan Jokioisissa muun muassa koekenttätoimintaan Kotkanojan ja Nummelan koekentillä, Juotinojan kunnostushankkeeseen Perniössä ja lopuksi Fiskarsin kylään.

Kokonaisbudjetti oli noin 100 000 euroa. Fincidin kuluja olivat noin 47 000 euroa ja loput oli Estcidin kuluja ja laitoksen omaa työpanosta. Seminaria tukivat MMM 15 000 euroalla ja Maa- ja Vesitekniikan tuki myös 15 000 eurolla. MMM tarjosi lisäksi säätytalolla järjestetyn iltatilaisuuden 8.7.2008. Estcid vastasi Viron osuuden rahoituksen järjestämisestä. Kolmannes osanottomaksuista maksettiin Estcidille.

Seminaarin esitykset on julkaistu Teknillisen korkeakoulun vesitalouden ja vesirakennuksen julkaisusarajassa. Julkaisunumero on 16 ja sen nimi on Proceedins of the 10th International Draiange Workshop of ICID Working Group on Drainage, Helsinki/Tallinn 6-11. July 2008, ISBN 978-951-22-9469-5. Seminaarin aineisto on FINCIDin kotisivuilla www. fincid.fi.	Liitteinä ovat osanottajalista (liite 2 ja seminaarin ohjelma liite 3).


Talous
Vuoden 2008 vuosikokouksessa päätettiin ettei henkilöjäseniltä peritä jäsenmaksua.Yhteisöjäsenten jäsenmaksu oli 150 € ja tukijäsenten 2 000 €. Tukijäsenten jäsenmaksu kattaa myös sen alaisten ja sen ohjauksessa olevien yksiköiden jäsenmaksun. Yhteisöjäsen voidaan vapauttaa jäsenmaksusta yhteisön toiminnan aatteellisen tai tutkimuksellisen luonteen perusteella. IDW:n osanottajamäärä oli odotettua suurempi joten seminaarista jäi yhdistykselle hieman ylijäämää. Tilintarkastajina toimi Heikki Pajula ja Kari Syrjänen.
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MATKAKERTOMUS						17.12.2008ATE 
Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö
Osmo Purhonen, Lounais-Suomen ympäristökeskus



ICIDin (International Commission on Irrigation and Drainage) neuvoston (International Executive Council) 59. kokous, järjestön työryhmien kokoukset sekä "20th Congress on Irrigation and Drainage" Lahoressa 12.10.-18.10.2008


Kyseessä oli kansainvälisen kuivatus- ja kastelujärjestön ICIDin 59. vuosikokous ja sen yhteydessä järjestetty kongressi sekä muu ohjelma. Viikon aikana pidettiin järjestön työryhmien ja komiteoiden (yhteensä 29) kokoukset ja niiden jälkeen järjestön ylimmän päättävän elimen eli neuvoston (International Executive Council) kokous, jossa käsiteltiin työryhmien ja komiteoiden valmistelutyön pohjalta neuvoston päätösvaltaan kuuluvat asiat. 

Järjestön kokousten yhteydessä järjestetyssä kongressissa käsiteltiin kastelun ja maankuivatuksen merkitystä ruuan tuotannossa ja osana vesivarojen kestävää käyttöä ja hoitoa. Kongressin teemoja olivat julkisten ja yksityisten tahojen rooli ja yhteistyö kuivatus- ja kastelujärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa sekä maailmanlaajuisista muutoksista, erityisesti ilmastonmuutoksesta, aiheutuvat haasteet. Kokouksiin ja kongressiin osallistui n. 300 osanottajaa, joista ulkomaisia runsaat 100 n. 30 jäsenmaasta. 

Neuvoston kokous pidettiin perjantaina 17.10.2008. Kokouksen avauspuheenvuoron käytti järjestön puheenjohtaja Peter S. Lee (UK). Kokouksen asialistalla oli mm. puheenjohtajan ja kolmen varapuheenjohtajan valinta (puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kolme vuotta). Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Chandra Madramootoo Kanadasta ja uusiksi varapuheenjohtajiksi Samia El-Guindy Egyptistä, Shinsuke Ota Japanista ja Lucio Ubertini Italiasta.

Euroopan alueellisen työryhmän kokouksessa (jäsenenä Jaakko Sierla) painottuivat edelleen VPD:n toimeenpanoon liittyvät kysymykset erityisesti maatalouden näkökulmasta. Työryhmän alatyöryhmien määrää supistettiin tehtäväalueita yhdistämällä. Alatyöryhmiä pidettiin hyödyllisinä erityisesti kontaktiverkostoina. Eräät aiemmin aktiiviset eurooppalaiset kansalliset komiteat kuten Puola ovat jättäytyneet jäsenmaksuongelmien vuoksi pois järjestön kansainvälisestä toiminnasta. 

Kuivatustyöryhmän (jäsenenä Rauno Peltomaa, kokouksessa sijaisenaan Jaakko Sierla) puheenjohtaja Willem Vlotman ei päässyt osallistumaan kokoukseen, kun Australia oli kehottanut pidättäytymään matkustamisesta Pakistaniin. Kokous jäikin usean varsinaisen jäsenen poissa ollessa luonteeltaan melko tekniseksi. Kokouksessa käsiteltiin Helsingissä ja Tallinnassa viime kesänä pidetyn työryhmän seminaaria. Seminaari sai runsaasti kiitosta niin sisällön kuin järjestelyjenkin osalta.   

Ympäristötyöryhmän (jäsenenä Osmo Purhonen) kokous kärsi muiden ryhmien tapaan osanottajien, erityisesti ei aiheiden alustajien puutteesta. Keskeisenä asiana oli nykyisen työryhmän mandaatin loppuminen ja uuden ryhmän toiminnan aloittaminen. Päädyttiin esittämään, että nykyinen ryhmä – "Working Group on Environmental Impacts of Irrigation, Drainage and Flood Control Projects" (WG-ENV) lakkautetaan, mutta tilalle perustetaan uusi ympäristötyöryhmä "Working Group on Environment" (WG-ENV). Kun aiemman ryhmän tehtävä kohdistui projektien ympäristövaikutuksiin, uusi ryhmä kattaa kastelun ja kuivatuksen koko kentän ja kaikki vaiheet. Englanninkielinen tehtävänkuva on seuraava:
To provide guidance to policy makers, planners, designers, and managers in the irrigation and drainage sector on the environmental aspects. The environmental aspects are physical, chemical, ecological, socio-economic, as well concern the effects on climate and human health. By looking at environmental aspects we aim at a sustainable environment, and maximize positive and minimize adverse effects of irrigation, drainage and flood control systems. 
Uuden ryhmän perustaminen ja sen mandaatti hyväksyttiin myöhemmin neuvoston kokouksessa. Työryhmän kokouksessa todettiin lisäksi, että ryhmän nettisivusto valmistuu marraskuun 2008 loppuun mennessä.
Työryhmän kokousta seuranneen workshopin aiheina olivat:
1. Vesi-sektorin ympäristöasioiden hallinta Pakistanissa, Muhammed Ashraf Bodia, Pakistan. Yleisjohtopäätös esityksestä oli, että maassa tehty laaja selvitys- ja suunnittelutyö on ympäristöasioiden matalan prioriteetin vuoksi johtanut vain vähäisessä määrin toimenpiteisiin haittojen vähentämiseksi. Nykyiset vesivaroihin ja kasteluun liittyvät ympäristöongelmat ovat mittavat.
2. Veden siirtohanke Etelä-Kiinasta Pohjois-Kiinaan ja sen ympäristövaikutukset, Hu Heping, Kiina. Kyseessä on massiivinen vedensiirtojärjestelmä, jolla vettä siirretään erityisesti Jangtsejoelta pohjoiseen Pekingin seudulle. Suunnitelma käsittää 3 vaihetta, joista ensimmäistä (kanaalin pituus 1156 km, kapasiteetti 500 m3/s) toteutetaan parhaillaan ja sen pitäisi valmistua vielä tänä vuonna, 2-vaihe (kanaalin pituus 1274 km, kapasiteetti 600m3/s) toteutetaan vv. 2008-2013 ja 3. vaihe (n. 800 m3/s) näiden jälkeen v. 2030 mennessä. Ympäristövaikutukset ovat suuret, mutta hankkeisiin liittyy merkittäviä haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistoimia.
3. WG-ENV:n loppuraportti, Ge van den Eertweg, Hollanti. Tarkoitus on laatia yleiskatsaus kastelu- ja kuivatustoimintaan liittyvistä keskeisistä ympäristökysymyksistä sekä työryhmän toiminnasta näissä asioissa sen toiminnan aikana.  
Järjestön väistyvä puheenjohtaja Peter S Lee on ollut edelleen aktiivinen järjestön ulkoisten suhteiden kehittämisessä. Hän korostaa järjestön tehtäväalueessa vesivarojen käytön ja hoidon kehittämisen yhteyttä kestävään elintarviketuotantoon (toiminta-alue, jonka merkitys ruokakriisin myötä on kasvanut voimakkaasti ja johon mikään muu järjestö ei ole keskittynyt). Järjestön ajankohtaiset panostukset liittyvät erityisesti valmistautumiseen Turkissa15.-22.3.2009 pidettävään viidenteen World Water Forumiin. Turkin edustajat pitivät laajan esityksen yhteistyöstä valmisteluun liittyen.

Pakistanin ja Lahoren turvallisuus ja sopivuus kokouspaikkana puhuttivat etukäteen ja myös kokouksen aikana. Monet maat olivat jääneet pois ilmeisesti ainakin osittain turvallisuussyistä. Käytännössä ei turvallisuuteen liittyen ollut havaittavissa poikkeuksellista kokousalueen turvallisuusjärjestelyjä lukuun ottamatta. Järjestö päätti kuitenkin seuraavan kokouksen siirtämisestä Nigeriasta muualle, joskin tässä perusteena oli erityisesti valmistelun puutteellisuus. Päätöstä pidettiin yleisesti onnistuneena, sillä työryhmien ja muiden toimielinten toiminnan kannalta aktiivinen osallistuminen kokouksiin on tärkeää.
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