
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY  
HALLITUKSEN KOKOUS       3/2016 

 

AIKA:  Keskiviikko 8.6. klo 17.30  

 

PAIKKA: Hämeenlinna, Rauhankatu 8  

 

LÄSNÄ: Heli Jutila, puheenjohtaja 

 Kirsi Järvinen, sihteeri 

 Mari Pihlaja-Kuhna (poistui kohdan 10 aikana) 

 

 etäyhteydellä:  

 Ville Alho 

 Elina Salo 

 Elina Seppälä 

     

 

1 KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 
 

2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Hyväksyttiin kokouksen asialista työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Käsitellään 

KYHL-vuosijuhlien suunnittelu ennen Lammin päivien suunnittelukohtaa.  

 

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.  

 

4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elina Salo ja Mari Pihlaja-Kuhna. 
 

5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (2.5.2016).  
 

6 KYHL-VUOSIJUHLIEN SUUNNITTELU 

Vuosijuhlavastaava Elina Salo kertoi järjestelytilanteesta. Järjestelytiimiin liittyi Elina 

Seppälä. Miira on laittanut ennakkoviestin juhlista Kuntaliiton 

ympäristöviranhaltijoiden sähköpostilistalle. Mari kertoi, että budjetti on noin 3300 

euroa. Kuntaliitosta on kerrottu, että liitto voi osallistua kustannuksiin noin 1000 

eurolla. Lisäksi Lammin päiviltä on tullut yleensä voittoa, josta voitaneen varata 

budjettiin noin 1000 euroa.  

 

Keskusteltiin juhlien järjestelyistä, kuten paikasta, henkilömäärästä, ohjelmasta ja 

tarjoiluista. Kokouksen jälkeen Elina Salo lähetti kattavat muistiinpanot hallituksen 

jäsenille vuosijuhlien suunnittelusta.  

 

Osallistumismaksuvaihdot ovat seuraavat: Pelkät Lammin päivät, Lammin päivät + 

KYHL-juhla, pelkkä KYHL-juhla.  

 

Ilmoittautuminen pyritään järjestämään Y&T-lehden kautta.  
 



7 LAMMIN PÄIVIEN SUUNNITTELU 

Heli selosti Lammin päivien ohjelmarunkoa. Keskusteltiin ohjelman sisällöstä. 

Päätettiin jatkaa valmistelua käydyn keskustelun pohjalta. Heli lähettää päivitetyn 

ohjelmarungon, josta järjestelyvastuussa olevat näkevät oman osuutensa. Luonnos 

ohjelmaksi on pöytäkirjan liitteenä. Yhteistyötä Y&T:n kanssa jatketaan entiseen 

tapaan.  

 

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

jäävät pois. Sisäsaunat ja suihkut varataan klo 16 – 18 (tai siihen asti, kunnes juhliin 

lähdetään). 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.  

 

Kirsi on yhteyshenkilö biologiselle asemalle ja varmistaa käytännön järjestelyt 

huomioon ottaen KYHL-juhlat. 

 

8 JÄSENKIRJE 

Heli on luonnostellut jäsenkirjeen. Lisätään tieto hallituksen vaihtumisesta, KYHL-

vuosijuhlista ja uusi viitenumero. Heli lähettää jäsenkirjeen sähköpostilistalle 

muutosten jälkeen.  
 

 

9 LAUSUNNOT 

YSV on antanut kaksi lausuntoa Ympäristöministeriölle: 

6.5.2016 Ympäristösuojeluviranhaltijoiden lausunto hallituksen esityksestä laiksi 

ympäristönsuojelulain muuttamisesta (Dnro YM6/400/2016) 

3.6.2016 Ympäristösuojeluviranhaltijoiden lausunto luonnoksesta maa-

aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelyn ohjeeksi (Dnro 

YM3/401/2016) 

 

Heli lähettää vielä lausunnot sähköisenä Kirsille ja Villelle nettisivuja ja arkistointia 

varten.  

 

10 MUUT ASIAT  

YSV:n fyysinen postilokero on irtisanottu jatkossa tulevien suurien kustannusten 

(noin 1500 euroa vuodessa) vuoksi 30.6.2016 alkaen. Hallituksen entinen jäsen Anna-

Lena Granlund-Blomfelt käy tyhjentämässä lokeron ennen irtisanomisajan 

päättymistä. Näin ollen jatkossa YSV ry asioi pääsääntöisesti vain sähköisesti. 

Tavallinen postiosoite, joka tarvitaan esimerkiksi yhdistysrekisteriin, on jatkossa 

puheenjohtajan osoite. Kirsi on tehnyt osoitteenmuutoksen YSV:lle Helin 

kotiosoitteeseen.  

 

Yhdistysrekisteriin on tehty muutosilmoitus. Nimenkirjoittajien tiedot ja YSV:n 

osoite päivitettiin.  

 

Sovittiin, että jatkossa YSV:n pöytäkirjat allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti. 

Sihteeri lähettää pöytäkirjat allekirjoittajille ja allekirjoittajat vastaavat erillisellä 

kuittauksella sihteerille hyväksyvänsä pöytäkirjan.  

 

11 SEURAAVA KOKOUS  
 



Tiistaina 16.8 klo 17.30 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa, Hyrylänkatu 8 C, 

Tuusula.  
 

12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN   
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 20. 

 

 

 

 

 

Heli Jutila   Kirsi Järvinen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 

Mari Pihlaja-Kuhna  Elina Salo  

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
 

 

LIITE  Lammin päivien ohjelmaluonnos 


