
HALLITUKSEN KOKOUS                      6/2016 
 
AIKA: 28.9.2016 klo 8.20- 30.9.2016 klo 21.00 
 
PAIKKA: sähköpostikokous 
KUTSUTUT: YSV:n hallitus  
 

1 KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja avasi YSV:n sähköpostikokouksen klo 8:15. 
 

2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Työjärjestys hyväksyttiin. 
 

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Kokous oli päätösvaltainen. 
 

4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elina Salo ja Sonja Grönholm. 
 

5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 16.8.2016. 

 

6 VUODEN YMPÄRISTÖTYÖNTEKIJÄN VALINTA 
Ehdotuksia on tullut neljä: Marketta Karhu Oulusta, Elina Mäenpää Riihimäeltä, Harriet Perus-
Marander, Länsirannikon ympäristöyksiköstä ja Maud Östman Loviisan kaupungista. 
 
Päätettiin valita vuoden ympäristötyöntekijäksi ympäristönsuojelusuunnittelija ja yksikönpäällikkö 
Marketta Karhu Oulusta. Palkinto jaetaan 5.10.2016 KYHL-juhlassa Verkatehtaalla. Katariina Serenius 
toimittaa kassin ja heijastimet Sinin tai jonkun muun mukana Lammille ja Heli hankkii 
kuohuviinipullon sekä laatii diplomin. 
 

7 LAMMIN PÄIVIEN 2016 VIIMEISTELY 
Päätetään Lammin Päivien järjestelyihin osallistuneiden alennetuista osallistumismaksuista. 
Esitys: Kaikille järjestelyihin osallistuneille 20 € alennus. Suurimman vastuu kantaneille 50 € alennus 
(pj., sihteeri, Mari, Elinat). 
Esitys ei saanut kannatusta. 
 
Päätettiin, että Lammin Päivien järjestelyihin osallistuneille ei tarjota alennettuja 
osallistumismaksuja. Ellei joku järjestäjä saa osallistumiskustannuksia työnantajan kautta, hän voi 
hakea rahoitusta YSV:sta. 
 
Lammin Päivien suosio on jopa aikaisempaa suurempi ja ilmoittautumislinkki jouduttiin sulkemaan 
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ensimmäisenä päivänä paikalla on 120 osallistujaa ja toisena 
päivänä vain vähän vähemmän. Järjestelyt ovat hyvässä mallissa. 
 

8 KYHL-VUOSIJUHLAN VIIMEISTELY 
Elina Salo raportoi järjestelyistä: 

1. Asiat on sovittu Verkatehtaan kanssa. 
2. Juhla on ääriään myöten täynnä 120 hlö. Kokouksen aikana ilmeni, että yksi paikka vapautui 

juhlassa ja annettiin Riitta Rönnin käyttöön. 



3. Päätettiin, että YSV:n hallituksen puheenjohtaja Heli Jutila julkistaa ympäristötyöntekijän 
palkinnon ja perustelut lukevat ja kukittamisen suorittavat juhalavastaavat Elina Salo ja Elina 
Seppälä, joilla on ohjelmassa välispiikkejä.  

4. Juhlassa ei plaseerausta, mutta kutsuvieraille ja puhujille varataan pöytä.  
5. Heli Jutila ja Sonja Grönholm suostuivat ”bussiemänniksi”.  
6. Päätettiin, että Elina Salo ja Elina Seppälä saavat kyydin Lammilta KYHL:in juhlaan Kirsin 

mukana tai he voivat ottaa taksin. 
7. Juhlan lopun vapaa sana –osioon voi halutessaan miettiä etukäteen tarinoita. 
8. Verkatehtaalta oltu sitä mieltä, että meidän aikataulu on tiukka eli oltava tarkkana, että 

lähdöt ym. ajallaan ->ke iltapäivän luennolla ilmoitettava, että bussit eivät odota ja että 
bussin saa valita vapaasti 

 
Juhlan ohjelma tarkentui seuraavasti: 
18:00 alkumaljat ja tervetulosanat: Hml kaupunki Ympäristöjohtaja Juha Lahti/ Hml (5 min), Miira 
Riipinen/KL (5 min) ja Heli Jutila/YSV (5 min)  
18:20 Elinat spiikkaa:  ohjeistus iltaan ja ruokailun aloitukseen, ottojärjestys pöytä kerrallaan  
18:30 ruokailun aloitus ...alkupalat  
18:40 Elinat spiikkaa: Porran puhe: tarpeeton spiikki?  
19:00 Kari Porra (10 min): KYHL 30-vuotta  
19:10 ruokailu jatkuu koko ajan buffetpöydästä (pääruoka)  
(19:45-20:10 Konsertissa väliaika, jolloin salissa hälinää)  
20:10 Elinat spiikkaa: Anttosen puhe: tarpeeton spiikki?  
n. 20:15 Kaisu Anttonen (10 min): Näkökulmia kuntasektorilta  
20:30 Elinat spiikkaa: jälkiruoka-aika  
Kahvi ja jälkiruoka  
20:55 Elinat spiikkaa: Tarastin puhe: tarpeeton spiikki?  
n. 21:00 Lauri Tarasti (15 min): "Ympäristönsuojeluhenkilöstön tulevista järjestelyistä"  
21:15 Elinat spiikkaa: Palkitseminen, perustelujen lukeminen ja julkistaja  
...Vuoden ympäristötyöntekijän julkistaminen ja palkitseminen: Heli Jutila julkistaa (15 min)  
21:30 Elinat spiikkaa: Vapaa sana ja mikin kuljettaminen salissa  
...Vapaa sana, muistelua (Huom! Tätä osiota lyhennetään tarpeen mukaan, jos ohjelmassa tekee 
tiukkaa!)  
22:40 Elinat speakkaa: bussit odottavat, voi alkaa siirtyä bussiin, bussit lähtevät tasalta  
… Siirtyminen narikan kautta busseille  
23:00 paluukyyti lähtee Lammille 
 

9 SEURAAVA KOKOUS 
Seuraava kokous pidetään pikkujoulukokouksena. Ehdotettiin paikaksi löylyä Hernesaaressa 
Helsingissä ja ajaksi vk 48 ti 29.11.2016.  
 
Paikasta tehtiin päätös: Hernesaari Helsinki. Perjantai oli useimpien toivoma ajankohta. Varaus 
tehdään myöhemmin.  
 

10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 30.9.2016 klo 21.00. 
 
 
Kokouksen puolesta 
 
 Heli Jutila   Kirsi Järvinen 
 puheenjohtaja   sihteeri 


