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MEDLEMSSKAP I VÄSTRA NYLANDS VATTEN OCH MILJÖ R.F.
Västra Nylands vatten och miljö r.f. är en ideell förening som främjar vattenskydd, miljövård och
miljöhälsovård på sitt verksamhetsområde, Västra Nyland. Enligt våra stadgar kan kommuner, föreningar och
samfund vara medlemmar. Föreningens styrelse beviljar medlemskapet på basen av en fritt formulerad
ansökan. Föreningens medlemmar utgörs av områdets kommuner, de centrala industrierna på
verksamhetsområdet samt över 30 mindre samfund och mindre industrier, varav flera har ett eget
avloppsvattenreningsverk eller så verkar de på något annat sätt för främjandet av vattenskydd och
fiskerinäring vid t.ex. sin hemsjö.
Ett medlemskap i en vattenskyddsförening är en port till effektivt regionalt samarbete. Med hjälp av detta
kan de framkommande miljöärendena lösas med stöd av en grundlig sak- och lokalkännedom och generellt
med beaktande av allas intressen. Verksamheten inom Västra Nylands vatten och miljö r.f. baserar sig till ca.
98 % på inkomsterna från uppdrag. Våra huvudsakliga verksamhetsområden är vattendragsforskning,
avloppsvatten-, hushållsvatten-, grundvatten- och livsmedelsundersökningar. Dessutom gör vi ett betydande
arbete med t.ex. med glesbygdens avloppsvatten och övriga aktuella projekt. Det ideella arbetet utgörs mest
av rådgivning inom vattenärenden, men även skolning och arbete i myndigheternas arbetsgrupper ingår.
Västra Nylands vatten och miljö r.f. har just nu över 30 anställda. Föreningen har främjat vattenskydd och
miljövård på sitt verksamhetsområde redan 40 år.
Medlemmarna i vattenskyddsföreningen kommer med i det intensiva regionala samarbetet. Mindre
föreningar får genom sitt medlemskap en rådgivningskanal, som följer sin tid och som vid behov också kan
erbjuda vattenundersökningar förmånligt. Vattenskyddsföreningens organisation är lätt och flexibel och dess
kontaktnät är stort. Kontakterna sträcker sig från statens högsta miljöledning till de minsta vattendragen. En
medlem i vattenskyddsföreningen är genom sitt medlemskap automatiskt en del av en omfattande nationell
helhet och många nätverk, av vilka det kanske viktigaste är det nätverk, som samtliga 11
vattenskyddsföreningar i Finland bildar, nämligen Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland rf. Våra
medlemmar får förbundets tidskrift Aquarius gratis hem till sin postlåda, föreningens meddelanden om man
så vill automatiskt till den e-post adress man önskar och de lokala vattenskyddsföreningarna får även sina
kontaktuppgifter införda på våra sidor, som presenterar vattendragens kvalitet (www.vattnenskvalitet.fi).
De små samfundens medlemsavgifter bestäms på basen av antalet medlemmar. Avgiften är vanligtvis 2–3
avgiftsenheter, vilket idag motsvarar 65–100 €/a.
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