
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY  
HALLITUKSEN KOKOUS       7/2017 
         
 
AIKA:   15.12.2017 klo 17.15-18.00 + kävely ja päivällinen Piparkakkutalossa 
 
PAIKKA: Hämeenlinnan, Birger Jaarlin katu 33 
 
Läsnä: Heli Jutila (puheenjohtaja), Elina Seppälä (sihteeri), Ville Alho, Sonja 

Grönholm, Mari Pihlaja-Kuhna (liittyi kohdassa 6) ja Kirsi Järvinen (liittyi 
kohdassa 6) 

 
 

1 KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:26. 
 

2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Työjärjestys hyväksyttiin esityksen mukaan. 
 

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 

4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
Pöytäkirjan tarkastajina toimivat esityksen mukaan Ville Alho ja Sonja Grönholm. 
 

5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 

6 LAMMIN PÄIVIEN 2017 PALAUTE YM 
Puheenjohtaja oli laatinut yhteenvedon Lammin Päivien palautteesta (liite 1), joka myös 
esiteltiin kokouksessa. Palautetta antoi 27 henkilöä. Hyvät järjestelyt, luennot ja ruoka saivat 
kehuja.  Osa vastaajista kuitenkin toivoi enemmän aikaa keskustelulle ja iltaohjelmaa, kuten 
livebändi. Kokouksessa keskusteltiin, että toive bändistä voisi olla toteutuskelpoinen. 
 
Lammin päivillä oli ensimmäisen kerran ryhmätyöskentelyä, joka oli palautteiden perusteella 
koettu hyväksi. Eniten kehitettävää nähtiin ryhmätyöskentelyn purussa, johon olisi toivottu 
enemmän aikaa tai vaihtoehtoisesti ehdotettiin sen jättämistä kokonaan pois. Kokouksessa 
keskusteltiin, että ryhmätyöskentely tulee ottaa Lammin Päivien ohjelmaan myös tulevana 
vuonna, mutta toteutustapaa tulee edelleen kehittää. 
 
Ryhmätyöskentelyn kooste on edelleen laittamatta YSV:n nettisivuille, koska osa 
moderaattoreista ei ole toimittanut Elinalle hänen pyytämiä tietoja. Pyydetään näitä 
moderaattoreita toimittaman tiedot Elinalle mahdollisimman pian, jotta saadaan ryhmätyön 
tulokset nettiin. 
 
Yksi henkilö oli kiinnostunut osallistumaan YSV:n hallituksen toimintaan. 
 
YSV sai Lammin Päivistä voittoa 4668,79 €. 
 

7 YSV:N APURAHAT 
Muutettiin avustussääntöä. Päivitetty avustussääntö on pöytäkirjan liitteenä 2. 
 



8 KESÄPÄIVIEN JÄRJESTÄMINEN  
Lammin Päivien palautelomakkeen yhteydessä kysyttiin halukkuutta osallistua mahdollisille 
kesäpäiville, sekä päivien sopivaa pituutta ja aiheita. Vastaajista viisi osallistuisi luultavasti, 
kaksi mikäli ajankohta olisi sopiva, neljä mikäli saavat osallistua työaikana ja kolme mikäli 
päivien järjestämispaikka ja sisältö ovat sopivia. Kesäpäivien pituudeksi sai eniten kannatusta 
kaksi vuorokautta. Luontokohde ja luonnonsuojeluaihe saivat aiheena eniten kannatusta (7 
vastaajaa). 
 
Päätettiin, että Sonja neuvottelee kesäpäivien järjestämisestä Kokkolan kaupungin kanssa. 
Sonjalle laaditaan esitys siitä, kuinka päivien käytännönjärjestely ja talous on aiemmin 
hoidettu.  Kokkolalle annetaan kuitenkin järjestelyyn vapaat kädet. Sonja matkustaa 
Kokkolaan neuvottelemaan päivistä ja YSV korvaa hänelle matkakulut.  
 

9 HALLITUKSEN KULUKORVAUKSET JA MATKALASKUT 
Hallituksen jäsenten on mahdollista hakea YSV:ltä 100 € suuruista kulukorvusta. 
Kulukorvauslaskun hallitukselle ovat tehneet puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä 
Lammin Päivien ryhmätyövastaava. 
 

10 MUUT ASIAT 
YSV on saanut veronpalautusta vuodelta 2016. Veronpalautustilinumero on puheenjohtajan 
toimesta ilmoitettu sähköisesti verottajalle. 
 

11 SEURAAVA KOKOUS 
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin 7.2.2017. Kokous käydään sähköpostitse. 
 

12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Kokous päätettiin klo 20:40. 
 
 
 
 
Hallituksen puolesta 
   Heli Jutila    Elina Seppälä 
   puheenjohtaja    Sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
   Ville Alho     Sonja Grönholm 
   Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 


