
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY  
HALLITUKSEN KOKOUS       6/2017 
 
AIKA:  Keskiviikkona 13.9.2017 klo 17.00  
 
PAIKKA: Hämeenlinna, Birger Jaarlin katu 33, 3. krs.  
 
LÄSNÄ: Heli Jutila (pj.) 

Päivi Oikarinen (siht.) 
Elina Seppälä (etäyhteydellä) 

  Sonja Grönholm (etäyhteydellä)  
 
 
1 KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:01. 
 
2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksyttiin työjärjestys esityksen mukaan. 
 
3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 
4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
Päivi Oikarinen toimii sihteerinä, Sonja Grönholm ja Elina Seppälä valittiin 
pöytäkirjantarkastajiksi. 
 
5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
6 LAMMIN PÄIVIEN SUUNNITTELU 
Käytiin läpi Helin lähettämää Lammin päivien osallistujalistaa. 
  
Heli on lähettänyt Y&T:lle ohjelman (liite 1) ja Ville on laittanut ohjelma- ja 
hintatiedot sekä ilmoittautumislinkin Internettiin. Heli lähetti 
sähköpostitiedotteen ja ilmoittautumislinkin YSV:n jäsenille. Päivi on 
lähettänyt ohjelman Miiran kautta kunymp-listalle ja myös ruotsinkieliselle 
vastaavalle listalle. Sonja ei ollut varma, onko viestiä tullut ruotsinkieliselle 
kunymp-listalle. Päivi on lähettänyt esitelmöitsijöille ohjeistuksen. 

 
Jukka Järvinen on lupautunut luennoitsijaksi Maastoliikenne-esitykseen. 
Luovuttiin vesiliikenne-osuudesta, sillä Jukalla ei ollut siitä kokemusta. 
 
Käytiin läpi työryhmien moderaattoreita ja osallistujamääriä. Eniten osallistujia 
oli ryhmässä 6 (mitä ymp.suojelussa tehdään ja mitä ei) ja vähiten ryhmässä 
4 (ympäristörikosprosessit). Harkitaan jaetaanko ryhmä 6 kahteen osaan ja 
kysytään Mari Pihlaja-Kuhnalta, haluaako vetää toista osaa ryhmästä. 
Ryhmään 3 (kokemukset maksullisesta valvonnasta) oli virheellisesti merkattu 
moderaattoriksi Elina Seppälä, joka korjattiin Elina Saloksi. Kerrattiin 



moderaattoreiden ohjeistus. Hyväksyttiin Elina Salon ehdottama, ryhmien 
tulosten koostamiseen tarkoitettu Google Forms-kyselylomake.  
 
Heli oli ollut yhteydessä Lammin biologiseen asemaan ja selvitti tiloja ja 
laitteita. Heli varmistaa vielä, saako asemalta tietokoneet käyttöön vai pitääkö 
moderaattoreiden ottaa omat mukaan. Myös fläppitaulun käyttö 
yhteenvedossa on mahdollista.  

 
Elina Salo on ilmoittautunut vapaaehtoiseksi hakemaan juotavat illalle. 
Todettiin, että tehtävään tarvitaan toinenkin henkilö. Kysytään Mari Pihlaja-
Kuhnalta haluaako osallistua. Iltaohjelman vastuuhenkilö jäi vielä harkintaan. 
Siirrettiin vuoden ympäristötyöntekijän julkistaminen iltaohjelmasta 
ensimmäisen päivän ohjelmaan. 
 
Maija Lehtomäki on ilmoittanut, että voi toimia puheenjohtajana toisena 
päivänä. Kysytään, haluaako hän vetää myös lyhyen liikuntatauon. 
 

John Loehr on lupautunut olla keskiviikkona asemalla auttamassa laitteiden 
kanssa. Tiina Tulonen auttaa muina aikoina. 
 
Heli tuo tarroja, jos joku on unohtanut ottaa nimilapun mukaan.  
 

7 LAUSUNNOT 
YSV ry:ltä on pyydetty lausuntoa ympäristönsuojelulain uudistuksesta 
(13.10.2017 mennessä). Käytiin läpi hallituksen esitys ja keskusteltiin mitä 
ajatuksia hallituslaisille on toistaiseksi tullut asiasta. Heli välittää ajatukset 
Katariina Sereniukselle, joka on lupautunut valmistelemaan lausuntoesityksen 
syyskuun loppuun mennessä. Muut hallituksen jäsenet saavat kommentoida 
lausuntoesitystä viikolla 40. Sovittiin alustavasti, ettei pidetä erillistä kokousta 
lausunnon hyväksymiseksi, vaan valtuutetaan Katariina valmistelemaan 
lausunto, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa. Mahdollisten erimielisyyksien 
ilmetessä, voidaan asiasta keskustella. Heli laittaa lausunnon eteenpäin viikon 
41 alussa.  
 
Myös luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi polttoaineteholtaan alle 50 
megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista on 
mahdollista lausua 6.10.2017 mennessä, vaikka lausuntoa ei YSV ry:ltä ole 
erikseen pyydettykään. 
 
8 MUUT ASIAT  
Apuraha-asian selvittely on vielä Helillä kesken. Helin ajatuksena oli, että 
apurahoja voisi käyttää koulutuksen järjestämiseen. Esimerkiksi 
luontotyyppien arvioinnista voisi järjestää koulutusta. Apurahaa voisi käyttää 
myös kesäpäiville osallistumiseen. 
 
Vuoden ympäristötyöntekijästä ei ole vuonna 2017 tullut ehdotuksia. Vuonna 
2016 tuli useita ehdotuksia ja nämä ehdotukset voidaan huomioida vuoden 
2017 ympäristötyöntekijää valittaessa. Pohdittiin vaihtoehtoja ja sovittiin, että 
pidetään erillinen sähköpostikokous 17.-21.9.2017, jossa vuoden 
ympäristötyöntekijä valitaan. 
 



Kesäpäivien 2018 selvittely on vielä Sonjalla kesken, mutta hän saa lisätietoja 
asiasta 12.10.. Pohdittiin, onko ihmisten vaikea päästä kesäpäiville. Todettiin, 
että työnantajat vaativat hyvät perusteet tilaisuuksiin osallistumiselle ja 
resurssipula on monesti esteenä. Lisätään Lammin päivien 
”palautelomakkeeseen” kohta kesäpäivistä. 
Kysytään,  

 onko ihmisillä kiinnostusta ja mahdollisuutta osallistua kesäpäiviin, 

 mikä on sopiva kesäpäivien pituus,  

 kiinnostavaa aihetta: maa-ainesten otto, luontokohteet, ympäristöalan 
yritykset 

 
Lisätään aiheesta YSV:n nettisivuille kyselylomake ja jäsenkirjeeseen 
muistutus käydä vastaamassa kyselyyn. Kysytään Elina Salon halukkuutta 
laatia sähköinen kyselylomake. 
 
9 SEURAAVA KOKOUS  
Seuraava kokous järjestetään 8.11.2017 klo 17.00 Hämeenlinnassa. 
Kokoukseen järjestetään etäyhteysmahdollisuus. 
 
10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN   
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.18. 
 
Liite 1. Lammin Päivien ohjelma 
 

 

 
 
 
 

   
  
 
Heli Jutila    Päivi Oikarinen 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 
 

 
Pöytäkirjantarkastajat Sonja Grönholm ja Elina Seppälä hyväksyivät 
pöytäkirjan sähköisesti 15.9.2017. 
 
 


