
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY  
HALLITUKSEN KOKOUS       6/2018 
     
AIKA:  28.8.2018 klo 17:00  
PAIKKA: SKYPE 
Läsnä: Heli Jutila 
  Elina Seppälä 
  Sonja Grönholm 
  Laura Pekki 
  Mari Pihlaja-Kuhna (liittyi kokoukseen kohdassa 6 klo 17:21) 
 
 
Pöytäkirja 
1 KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:01. 
 
2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Työjärjestys hyväksyttiin esityksen mukaan. 
 
3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Kokousta todettiin päätösvaltaiseksi. 
 
4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Sonja Grönholm ja Laura Pekki. 
 
5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
6 LAMMIN PÄIVÄT 
Lammin Päivien hinnat päätettiin pitää edellisen vuoden tasolla, jolloin hinnat ovat 
seuraavat: 

- kaksi päivää ja yöpyminen 175 eur 
- kaksi päivää, ei yöpymistä 145 eur 
- yksi päivä ja yöpyminen 120 eur 
- yksi päivä, ei yöpymistä 85 eur 
- kaksi päivää ja kaksi yöpymistä, selvitetään, edellisiltä vuosilta ei ole 

hintatietoa. 
 
Keskusteltiin, että Lammin päiville olisi hallituksen jäsenistä tulossa Heli ja Sonja sekä 
alustavasti Elina. 
 
Kokouksessa keskusteltiin työnjaosta Lammin päivien järjestelyssä. Sovittiin, että 
jokainen esiintyjän sopinut lähettää Helille ja Elinalle esiintyjän sähköpostiosoitteen. 
Elina lähettää esiintyjille ohjeistuksen, joka on valmiina edellisiltä vuosilta. Lammin 
Päivien ohjelma lähetetään Miiran kautta suomen- ja ruotsinkieliselle Kunymp-
listalle. Heli lähettää ohjelman YSV:n omalle sähköpostilistalle, Ympäristö- ja Terveys-
lehdelle ja Villelle ohjelma- ja hintatiedot sekä ilmoittautumislinkin Internet-
päivityksiä varten.  
 



Kokouksessa viimeisteltiin Lammin päivien ohjelmaa ja pohdittiin luennoitsijoita. 
Lisäksi Lammin päivien ohjelmaluonnokseen täydennettiin kokouksen aikana se, 
kuka kysyy luennoitsijoita.  
 
Kokouksessa ehdotettiin myös seuraavaa: 

 Puheenjohtaja toiseksi päiväksi ehdotettiin Katariina Sereniusta. 

 Ehdotettiin, että Ville Alho hoitaa juomat iltatilaisuuteen. 

 Sonja ja Laura miettivät iltaohjelmaa. 
 
 
7 KESÄPÄIVIEN TALOUS, KOKKOLA 14.-15.6.2018 
Mari selvitti kesäpäivien taloutta. Kesäpäivät jäivät suunnitellusti hieman tappiolle. 
Lasku Villa Elbasta on saapunut YSV:lle. Y&T:n kanssa talouden loppuselvitys on vielä 
kesken. 
 
8 AVUSTUKSET 
Avustuksia ei ole haettu. 
 
9 MUUT ASIAT  
YSV on antanut sähköisesti lausunnon 14.8.2018: Hallituksen esitys 
ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (pöytäkirjan liitteenä) 
 
Lausuntopyyntö 
OM pyytää lausuntoanne aiheesta: 
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin 
oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 
 
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun 
lausuntopyyntöön oheisen linkin kautta. 
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=529d22f9-
0fdb-4a99-8bf2-bf8458314f18&respondentId=a7563fb9-84d1-4c7c-ba51-
8f13a887251b  Lausunnonantoaikaa on 21.9.2018 asti. Kokouksessa keskusteltiin, 
että mikäli tähän löytyy innokas valmistelija, niin ilmoittaa asiasta muulle 
hallitukselle. Kokoukseen osallistuneista henkilöistä ei valmistelijaa löytynyt. 
 
Uudet jäsenet: 
heini.tanskanen@valkeakoski.fi 
lottajuusti@gmail.com 
katja.holttinen@raisio.fi 
jenni.takala@riihimaki.fi 
 
Kokouksessa palattiin vielä Lammin päivien ohjelmaan ja keskusteluun 
luennoitsijoiden hankkimisesta.  
 
10 SEURAAVA KOKOUS 
Seuraava kokous pidetään ma 3.9.2018 klo 17:00. 
 
11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:38 
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Heli Jutila      Elina Seppälä 
puheenjohtaja     sihteeri 
 
 
 
 
Laura Pekki                Sonja Grönholm 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 
 
Liite I  Lammin päivien ohjelmaluonnos 2018 
Liite II YSV: lausunto hallituksen esityksestä ympäristönsuojelulain ja vesilain 

muuttamisesta 


