		
SUOMEN MAANKUIVATUS-, KASTELU- JA TULVASUOJELU-YHDISTYS - FINCID

Toimintakertomus 2017
Yleistä
FINCID ry on ICID (International Commission on Irrigation and Drainage) -järjestön Suomen kansallinen komitea.
FINCID:in 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. Yhteisöjäseninä ovat Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu/Yhdyskunta ja ympäristötekniikan laitos, Luonnonvarakeskus (Luke), Helsingin yliopisto/Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, Suomen ympäristökeskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Yhdistyksessä on 51 henkilöjäsentä.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 8.5.2017 Salaojayhdistyksessä. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Merja Myllys ja Helena Äijö. Molemmat valittiin yksimielisesti uudelleen.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Koivusalo. Yhdistyksen hallituksen jäseninä olivat Helinä Hartikainen, Lasse Järvenpää, Ville Keskisarja, Merja Myllys ja Helena Äijö, joka toimi yhdistyksen sihteerinä. Vuonna 2017 pidetttiin yksi sähköpostikokous.
Tiedottaminen
Yhdistyksen tiedottaminen jäsenille toimi sähköpostitse. ICID:in julkaisu "Irrigation and Drainage" ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
FINCID saa ICID:iltä rajoitetun määrän "Irrigation and Drainage" julkaisuja ja muuta materiaalia. Niitä jaettiin hallituksen jäsenille ja niitä sai tarvittaessa yhdistyksen sihteeriltä. Lisäksi tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta www-sivuilla. Yhdistyksen kotisivujen osoite on: www.fincid.fi.
Kotimainen toiminta
Yhdistys seuraa ja edistää toimialan kehitystä, tutkimusta ja koulutusta. Yhdistys pyrkii edistämään tunnettavuutta maaperän vesi- ja ravinnetaloudesta sekä ruuantuotantoon liittyvistä vesikysymyksistä erityisesti koulutuksen eri tasoilla. Vuoden 2017 kotimainen toiminta muodostui vuosikokouksesta ja tiedottamisesta sähköpostitse.
Kansainvälinen toiminta
ICIDin kongressi Meksikossa
Kansainvälinen kuivatus-, kastelu- ja tulvasuojelujärjestö ICID järjesti 68. vuosikokouksen ja kansainvälisen kastelu- ja kuivatuskongressin, "23nd ICID Congress on Irrigation and Drainage, Meksiko Cityssä 8.-14.10.2017. Kongressin teemana oli ”Kastelun ja kuivatuksen modernisointi kohti vihreää kehitystä”. Suomesta tapahtumaan osallistuivat Seija Virtanen Salaojituksen Tukisäätiöstä, Heidi Salo ja Mika Turunen Aalto-yliopistolta sekä Olli-Matti Verta Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta/maa- ja metsätalousministeriöstä.

Seija Virtasen suullinen esitys käsitteli mahdollisuutta säästää vettä kasvien käyttöön säätösalaojituksella ja helpottaa kuivuutta altakastelulla. Heidi Salon pitämä suullinen esitys käsitteli pohjavedenpinnan mallintamista ja kuivatuksen tehokkuuden arviointia 3D hydrologisella FLUSH-mallilla. Olli-Matti Verta osallistui Euroopan alueellisen työryhmän ja tulvasuojelutyöryhmän kokouksiin, Mika Turunen osallistui nuorten ammattilaisten kokoukseen ja Seija Virtanen osallistui kuvivatustyöryhmän kokoukseen. Ilmastomuutoskokouksen yhteydessä Mika Turunen suullisen esityksen, joka käsitteli kylmien ja leutojen talvien vaikutusta salaojitetun savipellon valunnan muodostumiseen ja eri valuntareitteihin Suomessa. 
Matkakertomus on liitteessä 1.


ICIDin kuivatusseminaari Iranissa
ICIDin kuivatuskonferenssi IDW13 pidettiin Iranissa, Ahwad Cityssä 4-7.3.2017. Seminaarin aiheena oli kuivatus ja ympäristö. Kokoukseen osallistui noin 700 henkilöä kymmenistä maista eri puolilta maailmaa. Osallistujia oli mm. Kanadasta, Hollannista, Japanista, Kiinasta, Pakistanista ja paljon myös Iranista.
Suomesta seminaariin osallistuivat Elsi Kauppinen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ja Markku Puustinen SYKEstä, joiden esitelmän aiheena oli: Climate change resilient water management measures in agriculture in Finland.
Ekskursioita oli kahtena päivänä. Matkat suuntautuivat Ahwatzista kohti pohjoista ja luodetta Irakin rajan tuntumassa. Yksi kohde oli historiallinen "Shushtar Historical Hydraulic System", joka sijaitsee noin 80 km Ahwatzista pohjoiseen. Alkutuotanto perustuu Iranissa kasteluun, jonka seurauksena laajat alueet ovat suolaantuneet pitkällä aikavälillä. Yksi kohde oli taatelipalmuviljelmä, jossa viljelijöille oli rakennettu kastelujärjestelmät. Viljelijät maksavat vedestä, 3 % tuotannon arvosta.
Seminaarin abstraktit ja kaikki esitykset ovat luettavissa sivulla http://www.icid.org/conf_idw.html.

Baltianmaiden kuivatusseminaari
Latvian maatalousministeriö järjesti kuivatusseminaarin Smiltenessa, Latviassa 24.-26.5.2017 aiheena Actualities in Land Reclamation area and Environmental Protection. Use modern technology of land Reclamation field.   Avauspuheenvuoron piti Latvian maatalousministeri Jānis Dūklavs. Noin 70 osallistujan joukko koostui pääosin virkamiehistä, suunnittelijoista, urakoitsijoista ja tutkijoista. Suurimmat ryhmät tulivat isäntämaan ohella Baltiasta; Liettuasta ja Virosta. Osallistujia oli myös Venäjältä, Valko-Venäjältä, Georgiasta ja Alankomaista. Suomesta seminaariin osallistuivat Osmo Purhonen, Jyrki Nurminen ja Mika Turunen. Mika Turunen piti esitelmän aiheesta ”Peltosalaojituksen laadun varmistaminen Suomessa”. Esityksen pohjana oli RIL 128-2016 Peltosalaojituksen ohjeet ja laatuvaatimukset sekä vuonna 2017 käynnistynyt Salaojayhdistyksen ylläpitämä pätevyysjärjestelmä salaojasuunnittelijoille ja urakoitsijoille.
Seminaarin aiheina olivat muun muassa maatalousalueiden vesistökuorman vähentäminen erilaisilla virtaaman viivytysrakenteilla (kosteikot, laskeutusaltaat, pohjakynnykset). Aiheesta kuultiin tutkimustuloksia Liettuasta ja Latviasta. Valko-Venäjän esityksessä käytiin läpi kuivatukseen liittyviä korjaus/kunnostustoimenpiteitä sekä erilaisten esipäällysteiden (geotekstiilien) testausta. Viron Maatalousviraston esityksessä pohdittiin eri maissa valmistettujen mitoiltaan hieman poikkeavien tarvikkeiden (esim. salaojaputket) yhteensovittamisen haasteita. Venäläisesitys käsitteli valtion ohjelmia ja kehityssuuntia maatalousmaiden kestävän käytön suhteen. Keskusteltiin myös Baltian maissa yleisestä majavaongelmasta ja Alankomaissa kuivatusrakenteita tuhoavista piisameista.
Maastoretki suuntautui läheiselle suurtilalle (1 200 ha peltoa ja 300 ha metsää). Tilalla on oma salaojituskone, ja lisäksi esillä oli mm. salaojien huuhtelukalustoa.

Vuoden 2017 aikana suomalaisten edustus ICID:ssa oli seuraavanlainen:
ICID:n neuvosto, International Executive Council (IEC)
Professori Harri Koivusalo, Aalto-yliopisto
ICID:in Euroopan työryhmä, European Regional Working Group (ERWG)
Olli-Matti Verta, Varsinais-Suomen ELY-keskus
ICID:in tulvasuojelutyöryhmä, Working Group on Comprehensive Approaches to Flood Management (WG-CAFM)
Olli-Matti Verta, Varsinais-Suomen ELY-keskus
ICID:in kuivatustyöryhmä, Working Group on Sustainable Drainage (WG-SDG)
Helena Äijö, Salaojayhdistys ry
ICID:in ympäristövaikutusten työryhmä, Working Group on Environment (WG-ENV)
Seija Virtanen, Salaojituksen Tukisäätiö sr
ICID:in ilmastotyöryhmä, Working Group on Climate (WG-CLIMATE)
Mika Turunen, Aalto-yliopisto

Talous
Vuoden 2017 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.
Yhteisöjäsenet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu/Yhdyskunta ja ympäristötekniikan laitos, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto/Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, Suomen ympäristökeskus, Varsinais-Suomen Ely-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja on vapautettu jäsenmaksusta yhteisön toiminnan aatteellisen tai tutkimuksellisen luonteen perusteella. 
Toiminnantarkastajina toimivat Jari Koskiaho ja Maija Paasonen-Kivekäs.


