Liite 1.
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY,
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015
1. Yleistä
Vuonna 2015 yhdistys seurasi edelleen aktiivisesti ympäristönsuojelulain uudistusta. Uusi
ympäristönsuojelulaki tuli voimaan 1.9.2014 ja vuonna 2015 tuli voimaan ns. II-vaiheen muutokset.
Uudistustyö kuitenkin jatkui vielä uudistuksen III-vaiheella. Hallituksen suunnitelmat itsehallintoalueiden
toteuttamiselle olivat myös mielenkiinnon kohteina. Vuoden ympäristötyöntekijän valinnan perinnettä
jatkettiin. Valinnalla halutaan vuosittain tuoda esiin kunnissa ja muualla tehtävää erittäin merkittävää
työtä ympäristönsuojelun hyväksi. Vuoden 2015 ympäristötyöntekijäksi valittiin Heinolan kaupungin
ympäristönsuojelusihteerinä toimiva Helka Sillfors. Helkan aktiivisuus ja innostunut asenne olivat
valinnan keskeisimmät perusteet.
2. Koulutus
Yhdistys järjesti yhteistyössä Joensuun kaupungin ympäristöyksikön kanssa Kesäpäivät Joensuussa
11.6. – 12.6.2015. Päivien ohjelma koostui ajankohtaisista luennoista ja tutustumisesta paikallisiin
kohteisiin. Ohjelmassa oli mm. tietoiskut ilmastoasioista ja hajajätevesien käsittelyn ajankohtaisesta
tilanteesta. Tutustumiskohteina olivat Kuhasakon jätevedenpuhdistamo ja Penttilän vanhan sahaalueen uusi maankäyttö. Ohjelmaan kuului myös risteily Höytiäisellä ja tutustuminen Jouhtenisen
saareen, jossa tutustuttiin vuoden 2004 trombin aiheuttamiin tuhoihin ja siihen miten luonto on
palautunut. Jouhteninen jätettiin luonnontilaan trombin jälkeen ja luonnon muutoksia on seurattu.
Kesäpäiviin osallistujia oli 24.
Yhdistys järjesti perinteiset Ympäristönsuojelupäivät Lammilla 7.10. – 8.10.2015. Lammin päivien
ilmoittautuminen hoitui jälleen ostopalveluna Ympäristö ja terveys-lehden toimesta. Osallistuja määrä
oli jälleen poikkeuksellisen suuri. Ensimmäisenä päivänä osallistujia oli 111 ja toisena 123. Ohjelmassa
oli perinteisesti ympäristöministeriön ja kuntaliiton ajankohtaiset asiat. Ympäristönsuojelupäivien muita
teemoja olivat pohjavesiasiat, maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhdistäminen sekä ympäristöoikeus.
Ympäristönsuojelupäivistä saatu palaute oli jälleen erinomainen. Palautteessa oli taas myös paljon
toiveita tulevien Lammin päivien aiheiksi.
3. Kokoukset ja maakuntamatka
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Kokouksista yksi pidettiin
sähköpostikokouksina.
YSV ry:n hallitus ei vuonna 2015 järjestänyt erillistä maakuntamatkaa vaan se korvautui Joensuussa
pidetyillä kesäpäivillä.
4. Jäsentiedotteet ja tiedotus
Jäsentiedote lähetettiin sähköpostitse. Jäsenistön tiedotus kanavana toimivat myös internet-sivut ja
sähköpostilista. Yhdistyksen internet-sivujen päivittäminen on ollut yhdistyksen ATK-vastaavan
tehtävä.
5. Lausunnot ja aloitteet sekä osallistuminen eri työryhmiin
Yhdistys antoi vuoden aikana YM:lle lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston
asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 20.2.2015.
Niina Salminen-Åberg edusti YSV ry:tä Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n
hallituksessa ja Sini-Pilvi Saarnio Ympäristö- ja Terveys-lehden toimitusneuvostossa.
6. Avustukset

Yhdistyksellä oli vuoden 2015 talousarvioon varattu määräraha avustusten jakamiseksi. Avustukset oli
tarkoitus jakaa mm. ammattitaidon kehittämiseen tähtääviin opinto- tai kurssimaksuihin. Hallitus ei
saanut vuonna 2015 avustushakemuksia.
7. Toimihenkilöt vuonna 2015
HALLITUS:
Katariina Serenius, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, puheenjohtaja
Kirsi Järvinen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, sihteeri
Mari Pihlaja-Kuhna, Vihti, rahastonhoitaja
Leona Silberstein, Porvoo, varapuheenjohtaja
Juhana Jalkanen, Kirkkonummi, lausuntovastaava
Sini-Pilvi Saarnio, Helsinki
Varajäsenet:
Jani Pieksemä, Rudus Oy
Ville Alho, Porvoo, ATK-vastaava
Sonja Grönholm, Länsirannikon ympäristöyksikkö
Heli Jutila, Hämeenlinna
Miira Riipinen, Kuntaliitto
Toiminnantarkastajat:
Päivi Aarnio
Jorma Jantunen
Varalla:
Niina Salminen-Åberg ja Harri Willberg
9. Jäsenistö
31.12.2015 yhdistyksen jäsenmäärä oli postituslistan mukaan 235, joista jäsenmaksun maksaneita oli
36.
10. Talous
Yhdistyksen taloustilanne selviää liitteenä olevasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Toimintavuoden
tilinpäätös osoittaa 3289,15 euron ylijäämää. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa.

