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YSV:n uusi hallitus 

 

Vuosikokous teki vuosikokouksessaan 31.3.2016 seuraavat valinnat: 

Puheenjohtaja: Heli Jutila 

Varsinaiset jäsenet: Juhana Jalkanen, Kirsi Järvinen, Maija Lehtomäki, Mari Pihlaja-Kuhna, Sini-Pilvi 

Saarnio 

Varajäsenet: Ville Alho, Sonja Grönholm, Elina Salo, Elina Seppälä, Katariina Serenius 

Onnittelut uusille ja vanhoille jäsenille ja kiitokset hallitusvastuusta väistyville sekä erityiskiitos 

puheenjohtajan tehtävän jättäneelle Katariinalle, jonka onneksi saamme pitää hallituksen jäsenenä! 

 

YSV:n toiminnan keskeisenä painopisteenä on edesauttaa eri hallinnon tasoilla työskentelevien 

ympäristönsuojelualan työntekijöiden välistä tiedonkulkua. Lammin Päivät ovat YSV:n hallituksen 

merkittävin vuosittainen ponnistus. Tilaisuuden tavoitteena on järjestää edullista koulutusta 

ajankohtaisista ympäristönsuojelun teemoista ja koota yhteen ympäristönsuojelun hallinnon ja 

edistämisen piirissä toimivia. YSV seuraa aktiivisesti ympäristönsuojelulainsäädännön uudistustyötä 

ja antaa lausuntoja. Vuonna 2016 on annettu jo kaksi lausuntoa liittyen haja-asutuksen jätevesiin ja 

maa-aines- ja ympäristölupien yhdistämiseen.  

Lammin päivät 5.-6.10.2016 
 
Kesälomien kynnyksellä muistutamme Lammin päivistä, jotka järjestetään tänä vuonna 5.-6.10.2016. 
Alustava ohjelma löytyy piakkoin nettisivuiltamme, osoitteesta 
http://www.ymparistonsuojeluviranhaltijat.fi/ jossa julkaisemme myös päivien lopullisen ohjelman, 
kun se on valmistunut. 
 
Tämän vuoden teemakokonaisuuksia ovat: 
Keskiviikko 5.10.2016 
- Ministeriön ja kuntaliiton ajankohtaiskatsaukset 
- Luonnonsuojelunäkökohdat maa-aines-, vesi- ja ympäristöluvissa 
  
Torstai 6.10.2016 
- Kun ympäristölainsäädäntöä ei noudateta 
- Sähköiset lupapalvelut 
 
Ohjeita ilmoittautumisesta ja muista järjestelyistä laitamme vielä myöhemmin sekä sähköpostitse 
että kotisivuillemme.  
 
Kuntien ympäristöhallinto täyttää 30 vuotta - aika juhlia 5.10.2016! 

Kunnissa on tehty lakisääteisesti kolmekymmentä vuotta arvokasta työtä paikallisen ympäristön 

hyväksi. Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (KYHL) täyttää tänä vuonna pyöreät 30 v. Sen 

http://www.ymparistonsuojeluviranhaltijat.fi/


kunniaksi YSV ry ja Kuntaliitto järjestävät iltajuhlan perinteisten Lammin ympäristönsuojelun 

koulutuspäivien ensimmäisenä iltana ke 5.10.2016 Etelä-Hämeessä Lammin lähiseuduilla. 

Juhlaan toivotetaan tervetulleiksi nykyiset ja entiset kuntien ympäristöviranhaltijat, muut 

ympäristöalan asiantuntijat, vaikuttajat ja päättäjät sekä kaikki muut kiinnostuneet. Juhlapaikalle 

tulee olemaan meno-paluu yhteiskuljetus bussilla Lammin biologiselta asemalta. Juhlapaikka 

pyritään järjestämään niin, että myös julkisilla pääsee paikalle. Lammin Päivien 

ilmoittautumislomakkeelle voi ilmoittautua myös pelkästään KYHL:in 30-vuotisjuhlaan. Varsinainen 

kutsu juhlaan lähetetään myöhemmin.  

 

Vuoden ympäristöntyöntekijä huhuilua 

Lammin päivillä valitaan perinteisesti vuoden ympäristötyöntekijä. YSV:n hallitus pyytää perusteltuja 
ehdotuksia palkinnon saajaksi. Ehdotuksia voi laittaa sähköpostiosoitteeseen ysv@ysvry.fi. 
 
Kesäpäivät 2017 
Tänä vuonna ei kesäpäiviä vietetty, mutta toivomme jäsenistöltä ehdotuksia vuoden 2017 
kesäpäivien ohjelmaksi ja järjestelyiksi. Ideana on tarjota jäsenistölle mahdollisuus tutustua 
ajankohtaisiin ympäristöasioihin jossain päin Suomea. ysv@ysvry.fi. 
 
Jäsenmaksu 
Jälleen olisi aika maksella vuoden 2016 jäsenmaksu. Ja on niitä jokunen jo maksanutkin vanhasta 
muistista. Tässä tiedot jäsenmaksun maksamiseen. 
Tili: Länsi-Uudenmaan osuuspankki FI86 5297 0020 0849 51 
Summa: 15 euroa 
Viite: 24 47140 tai vaihtoehtoisesti viestiin jäsenen nimi 
Eräpäivä: 31.8.2016 
  
YSV ry:n hallituksen puolesta 
pj. Heli Jutila 
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