
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY  
HALLITUKSEN KOKOUS       4/2018 
     
AIKA:  30.5.2018 klo 17:00 
PAIKKA: Birger Jaarlin katu 33, Hämeenlinna ja SKYPE 
 
LÄSNÄ:  Heli Jutila (puheenjohtaja), Elina Seppälä (sihteeri, skype), Sonja 

Grönholm (skype) ja Ville Alho (skype) 
 
 
1 KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00. 
 
2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Työjärjestys hyväksyttiin esityksen mukaan. 
 
3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 
4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Ville Alho ja Sonja Grönholm. 
 
5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

Edellisten kokousten pöytäkirjat hyväksyttiin (2/2018 ja 3/2018). 
 
6 KESÄPÄIVIEN JÄRJESTELYT, KOKKOLA 14.–15.6.2018 

Kokouksessa käytiin läpi kesäpäivien ohjelma. 
Torstai 14.6. 
Puheenjohtaja ympäristöpäällikkö Michael Hagström 
9.00-10.30 Aamiainen ja tervetuliaiskahvit Villa Elbassa majoittuville 
10.30 Avaussanat, lupapäällikkö Minna Väisänen 
10.40 Miten käytän lajitietojärjestelmän vihkoa? Lajitietokeskus, Lahti Kari 
11.25 Suomen uhanalaisten luontotyyppien arviointi: esimerkkinä 
merenrantaniityt ja sisävesien rantaniityt, ympäristöasiantuntija Heli Jutila 
12.10 Lounas ja majoittuminen 
13.00 Vesihuoltolain mukaisen liittymisvelvoitteen tulkinta ja valvonnalliset 
toimet, mmm:n tai Kuntaliiton edustaja, Marko Nurmikolu 
13.45 Merimetso-hanhi-hylje problematiikka ja Harbåda-Rummelön ls-alue, 
ympäristösihteeri Juhani Hannila 
14.15 Kahvitermosten täyttö ja eväsleipien teko 
14.30 villa Elban läheiseen luontoon ja luonnonsuojelualueisiin tutustuminen; 
ympäristösihteeri Juhani Hannila 
17-20:00 Saunavuorot, kaksi vuoroa 

Naiset 17.00-18.30 
Miehet 18.30-20.00 

20.00 iltapala (mm. Savukalaa) ja vapaamuotoista keskustelu 
 
Perjantai 15.6. 
Puheenjohtaja ympäristöpäällikkö Michael Hagström 



8.00 - 9.00 Aamiainen 
9.00 Ympäristölliset yhteistarkkailut, Michael Hagström, Kokkolan 
ympäristöpäällikkö ja pohjanmaan vesi ja ympäristö toiminnanjohtaja Eeva-
Kaarina Aaltonen 
Merialueen yhteistarkkailu, vesistöasiantuntija Marjut Mykrä 
Perhonjoen yhteistarkkailu, tj. Eeva-Kaarina Aaltonen 
Kaatopaikkojen yhteistarkkailu, tj. Eeva-Kaarina Aaltonen 
Pohjavesialueen yhteistarkkailu, ympäristöasiasantuntija Tiia Sillanpää 
Ilmanlaadun jatkuvatoiminen mittaus, ympäristötarkastaja Taija Lahtinen 
Bioindikaattoriselvitys, lumiselvitys, ympäristösihteeri Juhani Hannila 
Melun yhteistarkkailu ja erillisselvitykset, ympäristöpäällikkö Michael Hagström 
11.15 Lounas 
12.15 Vierailu Kokkolan suurteollisuusalueelle, KIP-Kokkola Industrial Park, 
Michael Hagström, Kokkolan ympäristöpäällikkö 
15.00 Paluu Villa Elbaan 
15.00-16.00   Loppukeskustelu kahvien lomassa ja huoneiden luovutus. 

 
Kuljetusinfoa 
Helsingistä 6.14 lähtevä juna saapuu torstaina klo 10.15 Kokkolaan. Asemalta 
pääsee taksilla n. 4,3 km matkan varsin nopeasti. Kun on tiedossa junalla 
saapujien määrä, voidaan selvitellä, takseja tai hakijoita. Perjantaina juna 
Helsingin suuntaan lähtee 16:42. 

  
Majoitus 
Yöpyminen tapahtuu villa Elbassa (www.villaelba.fi). Myös kaksi yöpymistä on 
mahdollista eli ke-to ja to-pe yöt. Lomakylässä on varattuna kuusi hyvin 
varusteltua, ympäri vuoden käytössä olevaa mökkiä, minikeittiö, wc, suihku ym.. 
Kussakin mökissä on kahdeksan sänkyä. Mökit 1 ja 2 sisältävät yhden ison 
huoneen ja ne kahdeksan sänkyä. Mökit 3-6 sisältävät kaksi huonetta, joissa 
kummassakin on neljä sänkyä. Ilmoittautumislomakkeella voi mainita kenen 
kanssa haluaa majoittautua. Majoitus sisältää liinavaatteet ja pyyhkeen.  

  
Illanviettoa varten jokainen varaa omat saunajuomat mukaansa. 

  
Hinta 
Kesäpäivien hinta on yhteensä kahdelta päivältä ja yhdeltä yöltä alvillisena 
118,66 euroa. Mikäli majoitut jo edellisiltana, lisätään hintaan yöpyminen (38,18 
+ alv). Jos et tarvitse majoitusta ja osallistut molempiin koulutuspäiviin hinta on 
76,66 euroa (sis. Alv). Jos osallistut vain toiseen päivää, hinta on 60 € (sis. Alv.). 

 
Ruokailut  
Torstai  
Tervetuliaiskahvit  5 € 
Lounas                    10 € 
Ip kahvit                   5 € 
Päivällinen             12 € 
Yhteensä   32 €/henkilö 

 
Perjantai  

http://www.villaelba.fi/


Aamianen    8 € 
Lounas         10  € 
Iltapkahvit  /paikka avoin ;exkursio  5 € 
Yhteensä    23 € 

 
To iltatilaisuus / rantasauna/ ruokailutila terassi grilli; 285€ - 10-15 € / osallistuja  
Iltatilaisuuden ruokailun hoitaa Kokkolan kaupunki  
Savukalaa/ makkara(allergikot) ja salaatti, leipä ja juoma 
 
Eli alustavasti yhteensä 
Majoitus 42 €    
To-ruokailu  32 €                
Pe ruokailu 23 € 
Rantasauna 12 € 
Eli varsinainen hinta 42 + 32 + 23 +12 = 107 € + alv per henkilö 
 
Kokouksessa käytiin läpi ilmoittautumistilannetta. Ilmoittautuneita on 10 + 
luennoitsijat. Lisäksi kokouksessa tuli esille muutamien henkilöiden nimiä, jotka 
ovat todennäköisesti tulossa, mutta eivät ole ilmoittautuneet. Ilmoittautumisaika 
on päättynyt 24.5.2018, mutta kokouksessa keskusteltiin, että ilmoittautumisia 
otetaan edelleen vastaan. Myös muut kuin ysv:n jäsenet ovat tervetulleita 
kesäpäiville. Päätettiin, että kesäpäivät järjestetään vähäisestä 
osallistujamäärästä huolimatta. Lisäksi keskusteltiin, että kesäpäivien 
pääjärjestäjät ovat yhteydessä luennoitsijoihin ja ohjeistavat heitä täyttämään 
ilmoittautumiskaavakkeen tarpeellisten tietojen saamiseksi. 

 
Puheenjohtaja aikoo osallistua tilaisuuteen. Hänellä on ollut päävastuu 
järjestelyistä ja esitys tilaisuudessa. Puheenjohtaja esittää, että hänen 
osallistumis- ja matkakulut katetaan YSV:n budjetista. Kokouksessa päätettiin, 
että luennoitsijoille ei lähetetä tilaisuudesta laskua. Matkakuluissa voidaan 
avustaa luennoitsijoita ja kesäpäiviä järjestäneitä YSV:n hallituksen jäseniä 
hakemuksesta. 

 
7 TIETOSUOJALAKI 

ATK vastaava on laatinut YSV Ry:lle tietosuojaselosteen, joka käytiin läpi 
kokouksessa. Tietosuojaseloste hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 



8 LAMMIN PÄIVÄT 
Kokouksessa suunniteltiin mahdollisia alustavia aiheita Lammin Päiville ja käytiin läpi 
viimevuoden palautetta. Suunniteltiin, että kysytään ideoita myös jäsenistöltä.  
Ajatuksina nousivat mm. YLVA, maa-ainestenotto ja lupaehdot sekä uusi ohje, 
vesihuoltovapautukset, vanhojen kaatopaikkojen seurannat, 
ympäristönsuojelumääräykset, ympäristöviranomainen taksa ja maa-ainestaksa 
maksullisuus yleensä 
osallistuva osio? 

 
 
9 AVUSTUKSET 

Avustushakemuksia ei ole tullut. 
 

10 MUUT ASIAT  
Kokouksessa ei tullut esille muita käsiteltäviä asioita. 
 

11 SEURAAVA KOKOUS 
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin ma 18.6.2018 klo 17:00. 

 
12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:06. 
 
 
Hallituksen puolesta 
    
 

 
 

Heli Jutila    Elina Seppälä 
   puheenjohtaja    Sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
   Ville Alho     Sonja Grönholm 
   Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 


