
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY  
HALLITUKSEN KOKOUS       8/2018 
     
AIKA:  27.9.2018 klo 17:00 (Skype) 
PAIKKA: Raatihuoneenkatu 9, Hämeenlinna ja SKYPE 
Läsnä: Heli Jutila (puheenjohtaja, SKYPE) 
  Elina Seppälä (sihteeri, SKYPE) 
  Laura Pekki (SKYPE) 
  Sonja Grönholm (SKYPE) 
 
Pöytäkirja 
1 KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00. 
 
2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Hyväksyttiin työjärjestys esityksen mukaisesti. 
 
3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi 
 
4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

Laura Pekki ja Sonja Grönholm valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. 
 
5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
6 LAMMIN PÄIVÄT 

Käytiin läpi Lammin päivien järjestelytilannetta ja ohjelmaa. Osallistujamäärä Lammille 
on keskiviikolle 3.10 108 hlöä ja torstaille 4.10 88 hlöä. 
 
Ohjelmaa on muutettu siten, että esitykset MARA ja MASA asetuksista jäävät pois. 
Ohjelmaa on muokattu myös puhujien aikatauluista johtuvien ongelmien vuoksi.  

 
Sonja ja Laura ovat järjestäneet iltaohjelmaa. Lisäksi ehdotettiin, että Ville hoitaa 
iltajuomat, joiden määrästä keskusteltiin. Heli laittoi Villelle sähköpostia juomista. 
Iltapalaksi on valittu perinteisesti runsain vaihtoehto. YSV:n jäsen on lupautunut 
tuomaan soittolaitteet ja hoitamaan musiikin. Lammin päiville tulevia pyydetään 
ottamaan virkamerkit mukaan, jotta erillisiä nimikylttejä ei tarvita. 

 

7 VUODEN 2018 YMPÄRISTÖVIRANHALTIJA 
Ehdotuksia vuoden ympäristöviranhaltijaksi saapui yhteensä viisi kappaletta. 
Kokouksessa päätettiin poikkeuksellisesti palkita kaksi ansioitunutta viranhaltijaa Riitta 
Laatikainen ja Marketta Lintinen. Sovittiin, että Laura laatii valituille diplomit. Lisäksi 
päätettiin, että koska valitut eivät ole tulossa Lammin Päiville, jaetaan diplomit vasta 
toisena päivänä eli torstaina. 

 

8 MUUT ASIAT  
YM on pyytänyt lausuntoa aiheesta: Luonnos valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi 
(YSL ilmoitusmenettely). Lausunnon laatiminen on jäänyt Lammin päivistä johtuvien 
kiireiden vuoksi. Kokouksessa keskusteltiin, että aiheesta olisi tärkeää lausua ja sovittiin, 
että Heli laittaa sähköpostiviestiä lausunnosta muulle hallitukselle. Lausunto pyritään 



kiireisestä aikataulusta huolimatta jättämään. 
 

9 SEURAAVA KOKOUS 
Seuraava kokous on pikkujoulukokous, jonka pitopaikaksi suunniteltiin 
alustavasti pääkaupunkiseutua, jotta mahdollisimman moni hallituksen jäsen 
voisi osallistua. Heli laittaa sähköpostikyselyn mahdollisesta kokouspaikasta ja 
ajankohdasta. 
 

10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:38. 
 
Liite: Lammin Päivien ohjelma 
 
 
 
 
Heli Jutila      Elina Seppälä 
puheenjohtaja     sihteeri 
 
 
 
 
 
Sonja Grönholm    Laura Pekki 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


