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1 KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.8.2014 klo 18.22 

 
2 KOKOUKSEN ESITYSLISTA 
 
Esityslistan asiat: 
 

 kokouksen avaus 

 työjärjestyksen hyväksyminen 

 Lammin päivien hinta 

 Lammin päivien ohjelma 

 viimeinen ilmoittautumispäivä 

 Vuoden ympäristönsuojelutyöntekijä 

 muut asiat 

 seuraava kokous 

 kokouksen päättäminen 
 
 
3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Hallitus hyväksyi 17.8.2014 lähetetyn esityslistan työjärjestykseksi. 
 
4 LAMMIN PÄIVIEN HINTA 
 
Todettiin, että Lammin hintataso on pysytellyt ennallaan. Puheenjohtaja esitti, että Lammin 
hinnat pidetään viimevuotisella tasolla siten, että osallistuminen molempiin päiviin sekä 
yöpyminen maksaisi 175 €, osallistuminen molempien päivien ohjelmaan ilman yöpymistä 
maksaisi 145 €, osallistuminen toisen päivän ohjelmaan sekä yöpyminen maksaisi 120 € ja 
osallistuminen toisen päivän ohjelmaan ilman yöpymistä maksaisi 85 €. Ehdotus 
hyväksyttiin yksimielisesti. 



 
5 LAMMIN PÄIVIEN OHJELMA 
 
Puheenjohtaja toimitti esityslistan liitteenä ohjelmaluonnoksen. Leona ilmoitti, että Tomi 
Lehtinen poliisista on vahvistanut tulonsa Lammin päiville. Markus ilmoitti, että Marja 
Rantanen tai joku toinen edustaja Forssasta on lupautunut Lammille kertomaan Forssan 
jätestrategiasta ja jätehuoltomääräyksistä. Mari oli tiedustellut LINKKI-hankkeeseen liittyen 
esitystä, mutta varmuutta esiintyjästä ei vielä ole. Aiheeseen löytyy kuitenkin sopiva 
esiintyjä. 
 
Keskustelun jälkeen hyväksyttiin Lammin päivien ohjelmaluonnos yksimielisesti. 
 
6 VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ 
 
Sovittiin, että Markus selvittää Lammin asemalta milloin viimeistään heillä on oltava 
osallistujatiedot. Lammin asemalta ilmoitettiin, että heillä olisi hyvä olla tieto osallistujista 
viimeistään 15.9.2014. Hyväksyttiin edellä mainittu päivämäärä yksimielisesti viimeiseksi 
ilmoittautumispäiväksi. 
 
7 VUODEN YMPÄRISTÖNSUOJELUTYÖNTEKIJÄN VALINTA 
 
Keskusteltiin Vuoden ympäristönsuojelutyöntekijän valinnasta ja siitä, tulisiko hallituksen 
tehdä omatoimisesti valinta vai kysellä ideoita myös jäsenistöltä. 
 
Leona esitti, että hallitus voisi itsenäisesti valita Vuoden ympäristönsuojelutyöntekijän. 
Viitaten hallituksen asiasta käymään aikaisempaan keskusteluun, valittava henkilö voisi 
nuori ympäristötyöntekijä ja mahdollisesti muualta kuin Uudeltamaalta. Miira kannatti 
Leonan esitystä. 
 
Keskusteltiin sopivasta henkilöstä. Kirsi esitti, että Helka Sillfors Heinolasta on aktiivinen 
ympäristöasioissa. Erika esitti, että myös Maria Virtanen Padasjoelta voisi olla kriteereihin 
sopiva henkilö. Keskustelun perusteella päätettiin jättää Vuoden ympäristönsuojelu–
työntekijän valinta seuraavaan kokoukseen päätettäväksi. 
 
8 MUUT ASIAT 
 
Todettiin, ettei käsiteltävänä ole muita asioita. 
 
9 SEURAAVA KOKOUS 
 
Seuraavan kokouksen ajankohta jätettiin avoimeksi. 
 
10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN   
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.8.2014 klo 10.31 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Katariina Serenius      Markus Eskelinen 
puheenjohtaja    sihteeri 
 
 
 
 


