
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY  
HALLITUKSEN KOKOUS       4/2015 
         
 
AIKA:   Torstai 20.8.2015 klo 17.30 
 
PAIKKA: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Hyrylänkatu 8 C, 2. krs 

Tuusula 
 
PAIKALLA: Ville Alho 
  Juhana Jalkanen 
  Kirsi Järvinen, sihteeri 
  Mari Pihlaja-Kuhna 
  Sini-Pilvi Saarnio 
  Katariina Serenius, puheenjohtaja 
   
 
 
 
 
 
1 KOKOUKSEN AVAUS 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.48. 

 

2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 

Lisättiin kohta seitsemän: Kesäpäivien toteuma. Hyväksyttiin muutettu asialista kokouksen 

työjärjestykseksi.  

 
3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

 

4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sini-Pilvi Saarnio ja Juhana Jalkanen.  

 
5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (2.6.).  

 

6 LAMMIN PÄIVIEN 2015 SUUNNITTELU 
 

Käytiin ohjelma läpi ja lisättiin varmistuneet esiintyjät. Osa esiintyjistä on yhä avoimia. 

Julkaistaan ohjelma tämän kokouksen tiedoilla. Varmistamattomat esiintyjät kuitataan ”esiintyjä 

avoin” – maininnalla.  

 

Keskusteltiin Helin sähköpostitse esille tuomasta asiasta, että pohjavesiosiossa tulisi esille 

pohjavesivaikutteiset luontotyypit ja pohjavesialueiden luontoarvot. Keskusteltiin, että aikataulua 

ei enää lähdetä muuttamaan. Kokouksen osallistujat ovat siinä käsityksessä, että ensimmäisessä 

pohjavesiesityksessä (Maria Mäkinen, Lounais-Suomen ely), esiteltäisiin myös luontotyyppiasiaa. 

Varmistetaan vielä, että näin on.  

 

Jokainen esiintyjän sopinut lähettää Kirsille esiintyjän sähköpostiosoitteen yhteisviestin lähetystä 

varten.  



 

Kata lähettää Y&T:lle ohjelman.  

 

Kirsi lähettää ilmoittautumisen varmistuttua sähköpostitiedotteet YSV:n omalle sähköpostilistalle 

ja Miiran kautta kunymp-listalle.  

 

Vuoden ympäristötyöntekijäksi ei ole tullut ehdotuksia. Valintaprosessia päätettiin tehostaa 

arpomalla ehdottajien kesken yllätyspalkinto. Kirsi luonnostelee sähköpostitiedotteen asiasta ja 

yrittää selvittää kaikki ympäristötyöntekijä -palkinnon saajat aiemmilta vuosilta. 

 

Lammin hinnat päätettiin pitää ennallaan:  

- kaksi päivää ja yöpyminen 175 eur 

- kaksi päivää, ei yöpymistä 145 eur 

- yksi päivä ja yöpyminen 120 eur 

- yksi päivä, ei yöpymistä 85 eur 

 

Kata on neuvotellut uudelleen Y&T:n sopimusta Lammin päivien ilmoittautumispalvelusta. 

Hyväksyttiin Y&T:n 19.8.15 lähettämä ehdotus mahdollisen tuoton jaosta.  

 

Ideoitiin iltaohjelmaa ja todettiin, että se alkaa olla valmis.  

 

7 KESÄPÄIVIEN TOTEUMA 
 

Kesäpäivät olivat onnistuneet ja ohjelma hyvä. YSV jäi tappiolle noin 240 euroa. Hyväksyttiin 

toteuma.  

 

YSV:n hallitus toivoo, että kesäpäivien hyvin alkanut järjestelyperinne jatkuu. Järjestelyvastuu on 

asiasta kiinnostuneella taholla.  

 

8 MUUT ASIAT  
 

Todettiin, että YM:n sivuilta näkyvät ajankohtaiset lausuntopyynnöt.  

 

9 SEURAAVA KOKOUS  
 

Seuraava kokous on ennen Lammin päiviä järjestettävä sähköpostikokous, jossa valitaan vuoden 

ympäristötyöntekijä. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.  

 

10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN   
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.26. 

 

 

 

 

 

Katariina Serenius  Kirsi Järvinen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 

Sini-Pilvi Saarnio  Juhana Jalkanen 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

 
 


