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Kesäinen tervehdys YSV:ltä! 
 
• Lammin päivät 4.-5.10.2017 
• Vuoden 2017 jäsenmaksu 
• Avustukset haettavana 
• Ehdotukset vuoden ympäristötyöntekijäksi 
• YSV:n hallituksen jäsenet 
 
 
Lammin Päivät 4.-5.10.2017 
Kesälomien kynnyksellä muistutamme Lammin päivistä, jotka järjestetään tänä vuonna 4.-5.10.2016. 
Alustava ohjelma löytyy piakkoin nettisivuiltamme, osoitteesta 
http://www.ymparistonsuojeluviranhaltijat.fi/ jossa julkaisemme myös päivien lopullisen ohjelman, kun se 
on valmistunut. 
 
Tämän vuoden teemakokonaisuuksia ovat: 
Keskiviikko 4.10.2016 
- Ministeriön ja kuntaliiton ajankohtaiskatsaukset 
- Mitkä ympäristönsuojeluasiat eniten päätyvät KHO:een? 
- Pienryhmätyöskentelyä ajankohtaista ja työssä paljon esiin tulevista  
teemoista. Tästä on tulossa etukäteistietoa nettiin, joten voitte vaikuttaa ryhmien aiheisiin. 
 
Torstai 5.10.2016 
- Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain yhteiskäsittelykokemuksia 
- Ajankohtaista ympäristölupien valvonnasta: tietojärjestelmä ja  
eläinsuojat 
- Vesien tarkkailun lupamääräykset ja analyysitulosten tulkinta 
 
Ohjeita ilmoittautumisesta ja muista järjestelyistä laitamme vielä myöhemmin sekä sähköpostitse että 
kotisivuillemme. 
 
Jäsenmaksu 
Jälleen olisi aika maksella vuoden 2017 jäsenmaksu. Jokunen on niitä jo maksanutkin vanhasta muistista. 
Tässä tiedot jäsenmaksun maksamiseen. 
Tili: Länsi-Uudenmaan osuuspankki FI86 5297 0020 0849 51 
Summa: 15 euroa 
Viite: 24 47140 tai vaihtoehtoisesti viestiin jäsenen nimi 
Eräpäivä: 31.7.2017 
 
Avustukset 
Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry:n hallitus voi myöntää jäsenilleen opintomatka-avustusta avustussäännön 
ja talousarvion määrärahojen mukaisesti. Avustukset julistetaan haettaviksi yhdistyksen jäsenkirjeissä 
kahdesti vuodessa siten, että hakuajat päättyvät 31.3. ja 30.9. Perustellusta syystä hallitus voi ottaa 
käsittelyyn hakemuksia myös hakuajan ulkopuolella. Rohkeasti hakemaan! Tässä on myös 
opiskelijajäsenillemme hyvä tilaisuus toteuttaa alaan liittyviä opintomatkoja. 
 

http://www.ymparistonsuojeluviranhaltijat.fi/


Ehdotukset vuoden ympäristöntyöntekijäksi Lammin päivillä valitaan perinteisesti vuoden 
ympäristötyöntekijä. YSV:n hallitus pyytää perusteltuja ehdotuksia palkinnon saajaksi. Ehdotuksia voi laittaa 
sähköpostiosoitteeseen ysv@ysvry.fi. 
 
YSV:n hallitus 
Puheenjohtaja: Heli Jutila 
Varapuheenjohtaja: Maija Lehtomäki 
Taloudenhoitaja: Mari Pihlaja-Kuhna 
Sihteerit: Elina Seppälä ja Päivi Oikarinen (varajäsen) Muut jäsenet: Elina Salo ja Kirsi Järvinen 
Varajäsenet: Ville Alho, Sonja Grönholm, Päivi Oikarinen, Katariina Serenius, Sini-Pilvi Saarnio 
 
Hallitus on valmistellut alkuvuodesta vuosikokousta ja sittemmin Lammin Päiviä. Se on antanut lausunnot 
hajajätevesiasetuksesta ja naapuruusoikeudellisen luvantarveperusteen soveltamisesta 
ympäristölupamenettelyssä sekä ampumaratojen luvanvaraisuuden keventämismahdollisuuksista. 
 
YSV ry:n hallituksen puolesta 
pj. Heli Jutila (heli.jutila@hameenlinna.fi) 
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