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1 KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05. Saunassa käyneet kiittivät YSV:ita vieraanvaraisuudesta. 

 

2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Työjärjestys hyväksyttiin. 

 
3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Kokous oli päätösvaltainen, koska paikalla oli neljä hallituksen jäsentä ja puheenjohtaja. 

 

4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mari Pihlaja-Kuhna ja Ville Alho. 

 

5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
Edellinen kokous oli 28.9.-30.9.2016 pidetty sähköpostikokous. Hyväksyttiin kokouspöytäkirja.  

 
6 LAMMIN PÄIVIEN 2016 PALAUTE YM. 
Lammin Päivät oli loppuun myyty ja osallistujamäärät päivittäin olivat: ensimmäinen päivä 121 hlöä ja 

toinen 117 hlöä. Näissä luvuissa eivät ole luennoitsijat, jotka osallistuivat vain oman esityksensä ajan. 

Kaikkiaan siis noin 130 henkilöä osallistui koulutuspäiville. 

  

Heli Jutila oli laatinut yhteenvedon Lammin Päivien palautteesta (liite 1). Palautetta antoi 21 henkilöä. 

Eniten kiiteltiin monipuolisia aiheita ja mielenkiintoista ohjelmaa sekä asiantuntevia ja hyviä puhujia. 

Muutamia puhujia kehuttiin ihan huikeiksi. Kiitoksia saivat monet eri aihealueet ympäristörikoksista, 

syyttäjän puheenvuorosta, direktiivi- ja vieraslajeihin, luonnonmuistomerkkeihin sekä vesien 

seurantaan. Hyvät järjestelyt, majoitus ja ruoka olivat myös monen mainitsemia positiivisia asioita. 

Hieno iltajuhla sai myös kiitosta. 

 

Huonoa tai kehitettävää palautteissa löydettiin vähemmän. Aikataulua pidettiin tiukahkona eikä 

keskustelulle jäänyt aivan riittävästi aikaa.  

 

Toiveita tuleville vuosille esitettiin varsin paljon: Kaivattiin enemmän tilaa keskusteluille ja 

pohdinnoille, myös esim. pienryhmissä tai vaikkapa ulkoiluluentona. Elyjen ja Avien edustajia 

toivottiin myös paikalle. Ehdotuksia tulevien Päivien aiheiksi olivat mm. riskienhallinta, 

maakuntahallinto, todistajana toimiminen, hallintopakko, YSL:n muutokset, vesientarkkailuaiheen 

syventäminen (päästörajat, laboratorion edustaja), sammutusjätevedet, melu-, pöly- ja 

hiukkasmittaukset, maatilatoiminnat, ajankohtaiset ja tulevat lainsäädäntömuutokset, öljysäiliöiden 

kunnostus, Pelastuslaitoksen toiminta, jätelain laiminlyöntimaksun käyttäminen, maankaatopaikat yms. 

läjitykset. käytännön toimintaohjeita. Jotkut toivoivat enemmän aikaa syömiseen ja toiset 

grillimakkaraa illaksi. 



Keskusteltiin Lammin Päivien kehittämisestä. Seuraavan ilmoittautumisen yhteydessä (tai muuna 

sopivana aikana) kysytään, kuinka monelle Lammin Päivät on ainoa tilaisuus, johon pääsee 

kouluttautumaan. Tulevana vuonna tilaisuuden streamausta voisi suunnitella jo aikaisemmin, jotta 

toteutus onnistuisi. Nimilapun askartelua varten voisi laittaa ohjeen ilmoittautumisohjeisiin. Laitetaan 

viimeistään alkuvuodesta tietoa jäsenille, että vuonna 2017 on vuorossa myös kesäpäivien 

järjestäminen. Ne on toteutettu siten, että paikalliset järjestävät ja YSV tukee. 

 

Keskusteltiin yleisesti YSV:n toiminnan kehittämisestä. Esiin nousivat mm. tutustumismatka 

ulkomaille, opiskelijoiden hyödyntäminen opinnäytetöissä ja julkaisun laatiminen 

ympäristöviranhaltijoiden työstä. Näitä pohditaan tulevan vuoden suunnittelun yhteydessä lisää. 

 

Lammin Päivien ja KYHL-juhlien talous näyttää hyvältä. Ympäristö ja terveys on toimittanut alustavan 

laskelman tuotosta. Bussien osalta korjauslaskua ei ollut vielä tullut, joten sitä ei ole vielä huomioitu 

laskelmassa. Laskelman mukaan YSV:lle oltaisiin tilittämässä noin 6600 €. Illaksi hankitut alkoholit 

(siis sekä Verkatehdas että Lammi) maksoivat noin 2500 € ja nämä on maksettu suoraan YSV:n tililtä. 

Tämä pitää vielä vähentää laskelman tuotosta, jotta saadaan lopullinen tuotto. Kuntaliitolta oli tarkoitus 

laskuttaa KYHL-juhlan osalta sovittu 1000 €, mutta päätettiin, että koska voittoa on tulossa, heitä ei 

laskuteta.   

 

 

7 KYHL-VUOSIJUHLAN PALAUTE 
KYHL-juhla oli aivan täyteen varattu ja osallistujamäärä oli 120. Hieno iltajuhla sai paljon kiitosta. 

Yksi negatiivissävyinen palaute tuli ja lisäksi muutamassa mainittiin bussien hienoinen myöhästyminen 

lähdöstä. Juhlat menivät täysin suunnitelmien mukaan bussien hienoista viivästystä lukuun ottamatta. 

Verkatehtaalle ehdittiin ajoissa. Tilaisuuden järjestämisestä päävastuun kantaneet ja tilaisuuden 

juontaneet Elina Salo ja Elina Seppälä onnistuivat hyvin. Kaikki kutsutut puhujat pääsivät paikalle ja 

pitivät hyvät puheet. Muutamat osallistujat olisivat halunneet palata nopeammin Lammille heti 

ohjelman loputtua. Joku olisi toivonut musiikkia KYHL:in juhlaan. 

 

 

8 MUUT ASIAT  
Ympäristösuojeluviranhaltijoiden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi 

ympäristönsuojelulain muuttamisesta (Dnro YM13/400/2016; liite 2) toimitettiin 

Ympäristöministeriöön 23.11.2016. 

 

Mari kertoi, että viime vuosina on ollut tapana, että eniten omaa aikaansa, puhelinliittymää, 

sähköpostia ym. YSV:n asioita hoitaessaan käyttäneet ovat anoneet kulukorvausta hallitukselta. 

Kulukorvauksiin on varattu 800 €, josta kirjanpitäjä on laskuttanut alkuvuodesta 200 €. Sovittiin, että 

kulukorvauslaskun hallitukselle voivat tehdä puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, Elinat ja ATK-

vastaava Ville. Mari laittaa ohjeet. Matkalaskut ovat asia erikseen. Hallituksen jäsenillä on oikeus 

laskuttaa hallituksen kokouksiin osallistumisesta matkalasku yleisten periaatteiden ja kulujen mukaan. 

 

 

9 SEURAAVA KOKOUS 
Pidetään seuraava kokous 8.2.2016 klo 17.30. Paikkaa ei vielä päätetty. Kokoukseen valmistellaan 

vuosikokousasiat mahdollisimman pitkälle kuten toimintakertomus ja -suunnitelma (Heli), tilinpäätös 

ja talousarvio (Mari). Seuraava kokous pidetään sähköpostikokouksena helmikuun lopussa.  

 

10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Päätettiin kokous klo 19.45. 

 

 

 


