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Toimintakertomus 2012
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. Yhteisöjäseninä ovat Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu/Yhdyskunta ja ympäristötekniikan laitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto/Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, Suomen ympäristökeskus, Varsinais-Suomen Ely-keskus, Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus ja Koneyrittäjien Liitto ry. Yhdistyksessä on 50 henkilöjäsentä.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 2.5.2012 Salaojayhdistyksessä. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Helinä Hartikainen ja Lasse Järvenpää. Molemmat valittiin yksimielisesti uudelleen.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Koivusalo. Yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana toimi Jaako Sierla ja muut jäsenet olivat Helinä Hartikainen, Lasse Järvenpää, Merja Myllys ja Helena Äijö, joka toimi yhdistyksen sihteerinä. Hallituksen kokouksia oli vuonna 2012 kolme, joista yksi oli sähköpostikokous.
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 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 2012 kotimainen toiminta muodostui hallituksen kokoontumisista, vuosikokouksesta ja tiedottamisesta sähköpostitse. Tehtiin yhteenvetoluonnos yhdistyksen vuosien 2001-2012 toiminnasta.
Kansainvälinen toiminta
ICIDin (International Commission on Irrigation and Drainage) neuvoston (International Executive Council) 63. kokous, Euroopan työryhmän (ERWG) kokous ja muiden järjestön työryhmien kokoukset järjestettiin Adeleidessä Australiassa 24.-29.6.2012. Tilaisuuksiin osallistuivat Suomesta Jaakko Sierla, Osmo Purhonen ja Olli-Matti Verta. Matkakertomus on liitteessä 1.
ICID:in (International Commission on Irrigation and Drainage) 11th Drainage Workshop (IDW11) ”Agricultural drainage needs and future priorities” järjestettiin 23-27.9.2012 Kairossa. Kokouksen teema koski maatalouden kuivatuksen tarpeita ja tulevaisuuden haasteita. Kokous jakautui seminaariosuuteen 23.-24.9 ja sitä seuraavaan kuivatuksen oppilaitosvierailuun 25.9. ja ekskursioon Niilin suistoalueelle 26.-27.9.
Harri Koivusalo esitteli seminaarissa Lassi Warstan väitöskirjassaan kehittämää matemaattista salaojapellon vesitasetta kuvaavaa FLUSH-mallia, jota oli laajennettu ottamaan huomioon kasvukauden ulkopuolisia talviajan prosesseja. Helena Äijö piti esityksen PVO2-hankkeen tuloksista ja salaojitusmenetelmien vaikutuksesta ravinnehuuhtoumiin Jokioisten Nummelan koekentällä. Matkakertomus on liitteessä 2.

Vuoden 2012 aikana suomalaisten edustus ICID:ssa oli seuraavanlainen:
IEC, International Executive Council
Professori Harri Koivusalo, Aalto-yliopisto
ERWG European Regional Working Group
Olli-Matti Verta, Varsinais-Suomen ELY-keskus
ICID:n kuivatustyöryhmä
Helena Äijö, Salaojayhdistys ry
ICID:n ympäristövaikutusten työryhmä
Osmo Purhonen, FINCID
Talous
Vuoden 2012 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. Toiminnantarkastajina toimivat Kari Syrjälä ja Maija Paasonen-Kivekäs.


