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AIKA:   Torstai 15.5.2014 klo 18.00 
 
PAIKKA:  Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Hyrylänkatu 8 C, Tuusula 
 
LÄSNÄ: Kirsi Järvinen 
  Markus Eskelinen, sihteeri 
  Katariina Serenius, puheenjohtaja 
  Leona Silberstein  
  Erika Heikkinen 
 
 
 
1 KOKOUKSEN AVAUS 
 

Puheenjohtaja Katariina Serenius avasi kokouksen klo 18.10. 
 

2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Hyväksyttiin kokouksen asialista työjärjestykseksi. 
 
3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.  
 

4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leona Silberstein ja Erika Heikkinen. 
 
5 HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, 

RAHASTONHOITAJAN JA ATK-VASTAAVAN VALINTA 
 
Päätettiin valita varapuheenjohtajaksi Leona Silberstein, sihteeriksi Markus 
Eskelinen, rahastonhoitajaksi Mari Pihlaja-Kuhna ja ATK-vastaavaksi Kirsi 
Järvinen. 
 

6 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (Vuosikokous 27.3.2014). 
 

 

7 TILINKÄYTTÖOIKEUDET 
 

Todettiin, ettei tilinkäyttöoikeuksiin tarvita muutoksia. 
 

 

8 LAMMIN PÄIVIEN SUUNNITTELU 
 

Keskusteltiin Lammin päivien ohjelmasta. Katariina esitteli alustavan 
ohjelmarungon. Keskusteltiin ohjelman sisällöstä, tarkoituksena oli saada 
päiville tarpeeksi asiaa, mutta myös kevyempää ohjelmaa. Uutena ohjelmaan 



Katariina esitti kohtaa ”Kuntien ajankohtaista, lyhyitä ajankohtaiskatsauksia 
kuntien projekteihin”. Näitä voisivat olla esimerkiksi kunnissa meneillään 
olevat selvitykset, valvontatapaukset, seutukuntaselvitykset jne. (esim. 4 
esitystä). Tarkoituksena on jakaa tietoa muille, mitä muissa kunnissa tehdään. 
Päätettiin, että kysellään vapaaehtoisia esiintyjiä hallituksen sähköpostin 
välityksellä. 
 
Ehdotettiin ohjelmaan esimerkkimallia tutkintapyynnön tekemisestä poliisille, 
kun epäillään ympäristörikosta. Sen voisi sovittaa esimerkiksi ensimmäisen 
päivän ohjelmaan (klo 15.40 kohtaan), jonka jälkeen tulisi case -tyyppisiä 
tapauksia. Keskusteltiin mahdollisuudesta pyytää poliisin edustaja kertomaan 
ympäristörikostutkinnasta poliisin näkökulmasta. Päätettiin, että Leona kysyy 
esiintyjiä teemaan liittyen. Katariina lupautui alustamaan kyseisen teeman. 
 
Keskusteltiin vuoden ympäristötyöntekijän valinnasta. Todettiin, ettei palkintoa 
ole tarkoituksenmukaista jakaa ”elämäntyöpalkintona” vaan pohdittiin 
mahdollisuutta valita vuoden ympäristötyöntekijäksi esimerkiksi nuorempi, 
vähemmän kokemusta omaava henkilö. Päätettiin selvittää sopivaa palkinnon 
saajaa. 
 
Päätettiin, ettei erillistä suunnitteluryhmää nimetä. Päätettiin, että 
iltaohjelmasta vastaavat Sini, Miira ja Mari. Päätettiin, että Katariina ja Mari 
hoitavat Lammin päivien osalta yhteydenpidon Y&T -lehden kanssa. Markus 
varmistaa Lammin biologiselta asemalta, että tämän vuoden varaus on 
voimassa. 
 

 

9 MAAKUNTAMATKA 2014 
 

Päätettiin, että kun Heli toimittaa matkakertomuksen + kuvat, se laitetaan 
YSV:n kotisivuille nähtäville. Leona selosti matkan keskeiset tapahtumat. 
Osallistujia oli tänä vuonna Sini, Sonja, Miira, Leona, Heli sekä Helin mies ja 
lapsi. Päätettiin, että hyväksytään maakuntamatkan kilometrikorvaukset 
laskutettavaksi yhden auton osalta. Lisäksi maksetaan myös 
yöpymiskustannukset. Laskut hyväksyy rahastonhoitaja. 
 

10 MUUT ASIAT 
 

Sovittiin, että Leona kirjoittaa avustushakemuksesta jäsenkirjeeseen infon. 
Keskusteltiin mahdollisuudesta jatkaa avustushakemusten hakuajan 
jatkamisesta Lammin päivien jälkeiseen aikaan. Todettiin, että 
avustushakemukset hyväksyy hallitus ja hakemukset täytyy joka tapauksessa 
ehtiä käsittelemään tämän vuoden puolella, joten Lammin päivien jälkeen voi 
olla liian myöhäistä hakemusten käsittelyyn ajoissa. 
 
Sovittiin, että Markus toimittaa vuosikokouksen pöytäkirjan Kirsille sekä muut 
mahdolliset pöytäkirjat, joita ei vielä ole YSV:n kotisivuilla. Sovittiin, että Mari 
hoitaa jäsenkirjeeseen jäsenmaksuun liittyvän osuuden. 
 
Päätettiin, että Mari laittaa Kirsin kautta jäsenmaksukehotukset. Jäsenkirje 
lähetetään viimeistään kesäkuun alussa. 
 



11 SEURAAVA KOKOUS 
 
Seuraava kokous pidetään 14.8.2014 klo 18.00 Porvoossa. Tarkka paikka 
ilmoitetaan myöhemmin. 
 

12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.22. 
 

 
 
 
 
 
 
Katariina Serenius      Markus Eskelinen 
puheenjohtaja    sihteeri 
 
 
 
 
 
Erika Heikkinen    Leona Silberstein    
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
  


