
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY  
HALLITUKSEN KOKOUS       3/2018 
     
AIKA:  2.5. klo 17 
PAIKKA: Birger Jaarlin katu 33, Hämeenlinna ja SKYPE 
 
LÄSNÄ: Heli Jutila (puheenjohtaja) 
  Katariina Serenius (Skype) 
  Tomi Lehtinen (Skype) 
  Sonja Grönholm (Skype) 
  Ville Alho (Skype) 
  Elina Seppälä (Skype) 
 
 
1 KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00 

 
2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Työjärjestys hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 
3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

 
4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Katariina Serenius ja Tomi Lehtinen. 

 
5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

Edellisen kokouksen pöytäkirja on jäänyt lähettämättä pöytäkirjantarkastajille, joten se 
hyväksytään seuraavassa kokouksessa. 

 
6 YM:N VIERAILUN 12.4.2018 PALAUTE 

Vierailu ympäristöministeriöön sujui hyvin ja siihen oltiin tyytyväisiä. Vierailu palveli 
tarkoitustaan. 

 
7 KESÄPÄIVIEN JÄRJESTELYT, KOKKOLA 14.-15.6.2018 

Kokouksessa käytiin läpi kesäpäivien järjestelytilannetta. Kesäpäivät on tarkoitus pitää 
14.-15.6.2018 Kokkolassa, ja kunnan ympäristötoimi on aktiivisesti suunnittelemassa 
kahden päivän tilaisuutta Villa Elban miljööseen. Ympärillä on luonnonsuojelualue, 
luontopolkuja, laidunnusta, lintuja ja neljä tuulimyllyä eikä tutustumiskohteeksi 
suunniteltu teollisuusalue ole kaukana. YSV osallistuu osin päivien 
järjestelykustannuksiin.  

 
Sonja, Heli sekä Kokkolan yhteyshenkilö hoitavat järjestelyjä. Kokouksessa päätettiin, 
että ATK-vastaava laittaa nettisivuille tietoa kesäpäivistä viikolla 18 ja ilmoittautumisia 
aletaan ottaa vastaan heti ainakin kahden viikon ajan. Sonja tarkastaa Kokkolan 
yhteyshenkilöltä, milloin on viimeinen ilmoittautumispäivä, eli milloin Villa Elba tulee 
viimeistään perua, mikäli osallistujia ei saada. Yhteensä kesäpäiville mahtuu 48 henkilöä. 
Myös Ympäristö ja Terveys -lehteen tulee olla aikataulusta yhteydessä. 

 
Kokkolan yhteyshenkilön mukaan kesäpäivien hinta on 120 €/osallistuja.  Kokouksessa 
keskusteltiin YSV:n mahdollisesta avustuksesta/hinnan alennuksesta, mutta päädyttiin 



kuitenkin pitämään hintana 120 €. Osallistujan hinta saattaa nousta, mikäli mökkejä ei 
saada täyteen ja tällöin kustannus tulee joka tapauksessa YSV:lle. Kokouksessa ei 
kuitenkaan huomioitu, että YSV on budjetoinut kesäpäiviin 1000 €. 

 
Kokouksessa käytiin läpi kesäpäivien kulkua. 

 
8 TIETOSUOJALAKI 

ATK-vastaava alusti tietosuoja-asetukseen liittyviä vaatimuksia. Kokouksessa 
päätettiin, että ATK-vastaava laatii kesäkuuhun mennessä YSV:n 
tietosuojaselosteen. Lisäksi keskusteltiin, että YSV:lle tulee nimetä 
tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava päätetään myöhemmin. 

 
9 AVUSTUKSET 

IPA Suomen osasto kutsuu YSV Ry:n jäseniä mukaan Kansainväliseen 
Ympäristörikostorjunnan seminaariin, Saksassa. Se toivoo samalla, että YSV 
pystyisi tukemaan osallistumismatkan kuluissa mahdollisesti mukaan 
ilmoittautuvaa jäsentä/jäseniä. Ilmoittautuminen päättyy 4.5.2018. 
 
Kokouksessa keskusteltiin, että YSV:ltä on mahdollista hakea matkaan avustusta, 
mikäli työnantaja ei maksa matkaa. Mikäli avustuksen saa, on matkasta 
kirjoitettava sääntöjen mukainen matkakertomus. Avustuksen summaa ei 
päätetty. 
 

10 MUUT ASIAT  
Pj Heli Jutila on tehnyt yhdistysrekisteriin muutosilmoituksen koskien nimenkirjoittajia. 

 
11 SEURAAVA KOKOUS 

23.5.2018 klo 17 Skypellä. 
 
12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:25. 
 

 
 
 
Heli Jutila      Elina Seppälä 
puheenjohtaja     sihteeri 
 
 
 
 
Tomi Lehtinen    Katariina Serenius 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


