
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY  
HALLITUKSEN KOKOUS       5/2016 
         
 
AIKA:   Tiistai 16.8.2016 klo 17.30 
 
PAIKKA: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Hyrylänkatu 8 C, 

neuvotteluhuone, 2. krs Tuusula  
   
 
LÄSNÄ: Sonja Grönholm (etäyhteydellä) 
  Heli Jutila, puheenjohtaja 
  Kirsi Järvinen, sihteeri 
  Mari Pihlaja-Kuhna 
  Elina Salo 
     
1 KOKOUKSEN AVAUS 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.25. 

 

2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. 

 
3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sonja Grönholm ja Mari Pihlaja-Kuhna. 

 

5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 

Hyväksytään kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat (3/2016 ja 4/2016). Kirsi muistuttaa Villeä 

laittamaan edellisen pöytäkirjan nettiin.  

 

6 LAMMIN PÄIVIEN 2016 SUUNNITTELU 
 

Heli oli valmistellut Lammin Päivien ja KYHL-juhlien budjettiluonnoksen, joka käytiin läpi ja 

päivitettiin kokouksessa. 

 

Lammin hintoja päätettiin nostaa seuraavasti: 

 

- kaksi päivää ja yöpyminen 185 eur 

- kaksi päivää, ei yöpymistä 155 eur 

- yksi päivä ja yöpyminen 130 eur 

- yksi päivä, ei yöpymistä 90 eur 

 

Hintoihin sisältyy KYHL-vuosijuhlaan osallistuminen.  

 

Käytiin ohjelma läpi. Muutama esiintyjä on vielä avoin. Julkaistaan ohjelma tämän kokouksen 

tiedoilla. Varmistamattomat esiintyjät kuitataan ”esiintyjä avoin” – maininnalla. 

 

Jokainen esiintyjän sopinut lähettää Kirsille esiintyjän sähköpostiosoitteen yhteisviestin lähetystä 

varten.  

 



Ilmoittautuminen päättyy 20.9. Heli lähettää Y&T:lle ohjelman ja Villelle tiedot ohjelma- ja hintatiedot 

ja ilmoittaumislinkin Internet-päivityksiä varten. 

 

Kirsi lähettää ilmoittautumisen varmistuttua sähköpostitiedotteet YSV:n omalle sähköpostilistalle 

ja Miiran kautta kunymp-listalle. 

 

Vuoden ympäristötyöntekijäksi ei ole tullut ehdotuksia. Ehdottajien kesken arvotaan yllätyspalkinto. 

Kirsi luonnostelee sähköpostitiedotteen asiasta. 

 

Mari on neuvotellut uudelleen Y&T:n sopimusta. Hyväksyttiin seuraava lisäys sopimuksen kohtaan 

neljä: ”Mikäli koulutuspäivät tuottavat tappiota, yhdistys maksaa YT-lehdelle tappio-osuuden. Lisäksi 

mikäli tuotto on vähäinen tai koulutuspäivät ovat tappiolliset, YT-lehti voi laskuttaa yhdistykseltä 

enintään 2000 € korvauksen tehdystä työstä. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen 

irtisanomisaika on 6 (kuusi) kuukautta.” 

 

KYHL-juhlien vuoksi päivällistä ei tarjota keskiviikko-iltana. Lisäksi rantasaunat 

jäävät pois. Sisäsaunat ja suihkut varataan juhliin valmistautumista varten. Myös runsas iltapala jää 

pois. Lammilla järjestetään jatkot, joiden järjestelyistä vastaa iltaohjelmatyöryhmä (Mari, Maija, Ville 

ja Sini). Iltaohjelmatyöryhmä järjestää paikalle juotavaa ja helppoa naposteltavaa, kuten 

sipsejä tms. 

 

7 KYHL-VUOSIJUHLAN SUUNNITTELU 
 

Elina Sa. esitteli KYHL-vuosijuhlan budjettia. Budjetti on laskettu 100 osallistujalle. Elina Sa. laskee 

vaikutuksen budjettiin, jos osallistujia on vähemmän. Osallistumismaksu sisältyy Lammin päivien 

hintaan. Koulutuspäiville osallistumattomien osallistumismaksuksi päätettiin 25 euroa.  

 

Elina esitteli illan ohjelmaa ja kutsua. Juhlien ohjelma ja käytännön asiat ovat hyvässä 

suunnitteluvaiheessa. Kutsu laitetaan YSV:n nettisivuille ja samaan sähköpostiin Lammin päivien 

ilmoittautumisen kanssa.  

 

8 MUUT ASIAT  
 

Juhana on luonnostellut lausuntoa ”Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa” –

selvityksestä. Heli on muokannut hieman luonnosta. Keskusteltiin lausunnosta. Todettiin, että tähän 

asti tehty työ on hyvä ja jatketaan lausunnon valmistelua vielä viikon 33 eli kokousviikon ajan. 

 

9 SEURAAVA KOKOUS  
 

Seuraava kokous on 28. – 30.9 järjestettävä sähköpostikokous, jossa valitaan vuoden 

ympäristötyöntekijä. 

 

10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN   
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.43. 

 

 

 

 

Heli Jutila     Kirsi Järvinen 

puheenjohtaja     sihteeri 

 

 

 

Mari Pihlaja-Kuhna    Sonja Grönholm 

pöytäkirjan tarkastaja    pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

 

 

Tämä pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan hyväksymällä se erillisellä sähköpostiviestillä. 


