
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY  
HALLITUKSEN KOKOUS       5/2017 
 
AIKA:  Keskiviikkona 23.8.2017 klo 17.00  
 
PAIKKA: Hämeenlinna, Birger Jaarlin katu 33, 3. krs.  
 
LÄSNÄ: Heli Jutila (pj.) 

Päivi Oikarinen (siht.) 
  Sonja Grönholm (etäyhteydellä) 

  Ville Alho (etäyhteydellä, liittyi kokoukseen kohdassa 2 klo 
17.02)  

  Elina Seppälä (etäyhteydellä, liittyi kokoukseen kohdassa 6 klo 
17.10) 

 
 
1 KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00. 
 
2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksyttiin työjärjestys esityksen mukaan. 
 
3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 
4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
Päivi Oikarinen toimii sihteerinä, Sonja Grönholm ja Ville Alho valittiin 
pöytäkirjantarkastajiksi. 
 
5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
6 LAMMIN PÄIVIEN SUUNNITTELU 
Keskusteltiin Lammin päivien hinnoista. Viime vuonna hintoja korotettiin 
vuosijuhlan takia. Sovittiin, että tänä vuonna hintoja pudotetaan kolmen 
vuoden takaiselle tasolle, koska viime vuosina on tullut voittoa. 
Sovitut hinnat: 

- 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 alustavasti, että Lammin päiville olisi hallituksen jäsenistä 
tulossa ainakin Sonja, Heli ja Elina Salo. 
 
Heli esitteli uuden version Lammin päivien ohjelmasta ja toivoi ohjelmaan 
täsmennyksiä perjantaihin 25.8.2017 mennessä, jotta ohjelma saadaan 
julkaistua mahdollisimman pian. Sovittiin, että jokainen esiintyjän sopinut 
lähettää Päiville ja Helille esiintyjän sähköpostiosoitteen. Päivi lähettää 
esiintyjille ohjeistuksen ja ilmoittautumisen varmistuttua sähköpostitiedotteet 



YSV:n omalle sähköpostilistalle ja Miira Riipisen kautta suomen- ja 
ruotsinkieliselle Kunymp-listalle. Heli lähettää ohjelman Ympäristö- ja 
Terveys-lehdelle ja Villelle ohjelma- ja hintatiedot sekä ilmoittautumislinkin 
Internet-päivityksiä varten.  
 
Keskusteltiin erityisesti pienryhmäosiosta ja samalla lyhennettiin ja 
tarkennettiin ohjelmarunkoa (liite 1). Aiheen 1 (Missä sujuvoitetaan liikaa ja 
missä liian vähän?) moderaattoriksi ehdotettiin Kirsi Järvistä ja aiheen 6 (Mitä 
kuntien ympäristönsuojelussa tehdään ja mitä jätetään tekemättä ja miksi?) 
moderaattoriksi Mari Pihlaja-Kuhnaa. Hanna Latva-Kiskolaa (Seinäjoki) 
ehdotettiin esiintyjäksi eläinsuojien valvonnan kuntakokemus-osioon. Heli 
kertoi, että ”Vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet; 
ympäristölaatunormin soveltamisohje”-esitys peruuntui. Keskusteltiin 
moderaattorin roolista (mm. kertoo johdannon, pitää keskustelua yllä, kokoaa 
tulokset ja tallentaa ne nettiin). Pohdittiin, onko tulosten nettiin vieminen 
välttämätöntä vai riittäisikö vain perinteinen yhteenveto. Keskusteltiin, että 
olisi perusteltua tarjota ulkopuolisille moderaattoreille ilmainen ruokailu ja 
osallistuminen päiville.  
 
Pohdittiin iltaohjelmaa ja ainakin karaokea toivottiin. Asemalta tulee tarkistaa, 
löytyykö heiltä karaokelaitteet. Saunomisjärjestystä vaihdettiin siten, että tänä 
vuonna miehet käyvät ensin saunassa.  
 
Keskusteltiin, että Lammin päivien ilmoittautuminen voisi edellisvuosien 
tapaan päättyä 20.9. tai aiemmin jos 110 osallistujaa tulee täyteen. Näin ollen 
ilmoittautumisen yhteyteen tulee lisätä tieto, että kannattaa toimia nopeasti. 
Lisätään myös pyyntö ottaa nimikyltti mukaan.  
 

7 LAUSUNNOT 
Lausuntopyyntöjä ei ollut tullut kokoukseen mennessä. Heli ehdotti, että 
hallitus voisi olla aktiivisempi ja toimia myös oma-aloitteisesti lausuntojen 
suhteen. 
 
8 MUUT ASIAT  
Ville selvitti, että jäsenkirjeitä ei saatu näkyviin nettisivuilla, koska linkki ei ollut 
aktivoitunut. Asia korjattiin. Viimeinen jäsenkirje lähti 21.6.2017. 
 
Heli muistutti tilaisuudesta Tuhoaako norminpurku ympäristömme? Laadukas 
lainsäädännön valmistelu ja ympäristövaikutusten arviointi (Ke 30.8. klo 
12.00-15.30). Heli muisteli, että tilaisuuteen on etämahdollisuus ja pyrkii 
ainakin itse osallistumaan. 
 
Helin mielestä hallituksen tulisi pohtia pitäisikö apurahasääntöjä väljentää, 
jotta apurahoja haettaisiin enemmän.  
 
Helille ei ole tullut ehdotuksia vuoden ympäristötyöntekijästä. Heli kannusti 
hallituslaisia keskustelemaan aiheesta omissa yhteisöissään.  
 
Michael Hagströmin ehdotusta pitää kesäpäivät 2018 Kokkolassa pidettiin 
hyvänä. Sonja on yhteydessä Michaeliin ja pyytää hallitukselle ehdotusta 
ohjelmasta. Käsitellään asiaa seuraavassa kokouksessa. 
 



Heli muistutti myös pohtimaan pikkujoulukokouksen järjestämistä. 
 
Pohdittiin vielä Lammin päivien pienryhmien tulosten esittämistä käytännössä. 
Heli kannusti hallituslaisia miettimään seuraavaan kokoukseen, miten 
pienryhmien tuloksia voidaan hyödyntää.  
 
Heli pyysi myös hallituslaisia huomauttamaan, jos hänen sähköpostiviestinsä 
eivät tule perille, sillä kaikki eivät välttämättä ole aina jakelussa mukana.  
 
9 SEURAAVA KOKOUS  
Seuraava kokous järjestetään 13.9.2017 klo 17.00 Hämeenlinnassa. 
Kokoukseen järjestetään etäyhteysmahdollisuus. 
 
10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN   
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.29. 
 

 
Liite 1. Lammin Päivien ohjelmarunkoluonnos. 
 

 

 
 
 
 
   
 
Heli Jutila    Päivi Oikarinen 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 
 

 
Pöytäkirjantarkastajat Sonja Grönholm ja Ville Alho hyväksyivät pöytäkirjan 
sähköisesti 25.8.2017. 
 
 


