Liite 1.

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY,
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

1. Yleistä
Vuonna 2020 yhdistys seurasi edelleen aktiivisesti ympäristönsuojelulainsäädännön uudistuksia ja sai
joitakin lausuntopyyntöjä. YSV:n hallituksen keskuudessa keskusteltiin kaikista lausuntopyynnöistä, ja
lausuntoja jätettiin muun muassa jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain muutoksista.
Vuoden ympäristöviranhaltijan valinnalla halutaan vuosittain tuoda esiin kunnissa ja muualla tehtävää
erittäin merkittävää työtä ympäristönsuojelun hyväksi. Vuoden 2020 ympäristöviranhaltijan kunniamaininnan sai Harri Willberg Tampereelta. Vuonna 2020 aloitettiin lisäksi kunniamaininnan jakaminen vuoden
tsempparille, joka on ylläpitänyt hyvää yhteishenkeä työyhteisössä ja toiminut aktiivisesi ympäristönsuojeluviranhaltijoiden työtehtävien edistämiseen liittyvissä asioissa. Vuoden 2020 tsempparin kunniamaininnan sai Kaisa Autio-Nousiainen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta.
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri jakaa vuosittain Hiljainen haavanlehti -palkinnon hiljaisen
ääniympäristön edistäjille. Tänä vuonna YSV ry vastaanotti palkinnon 8.10.2020 kaikkien ympäristönsuojeluviranhaltijoiden puolesta.
2. Koulutus
Yhdistyksen perinteiset Ympäristönsuojelupäivät oli tarkoitus järjestää Lammilla lokakuussa, mutta koronaviruksesta johtuneiden poikkeuksellisten olojen vuoksi päiviä ei järjestetty.
3. Kokoukset ja maakuntamatka
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana seitsemän kertaa. Maaliskuusta alkaen kokoukset
järjestettiin koronavirustilanteen vuoksi vain etänä, kuten myös 12.3.2020 pidetty vuosikokous.
Vallinneiden olosuhteiden takia YSV:n hallitus katsoi parhaaksi jättää maakuntamatkan ja pikkujoulut väliin vuoden 2020 osalta.
4. Jäsentiedotteet ja tiedotus
Jäsenistön tiedotuskanavana toimivat internetsivut ja sähköpostilista. Yhdistyksen internetsivujen (ysvry.fi) päivittäminen on ollut ATK-vastaavan tehtävä. Hallitukselle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen
ysvry.hallitus@gmail.com, jonne kaikilla hallituksen jäsenillä on pääsy. Lisäksi hallitus käyttää Google
Drivea pöytäkirjojen ja muiden tietojen jakamiseksi.
Jäsenkirjeet (3.1.2020, 6.4.2020, 3.6.2020, 28.8.2020 ja 13.11.2020) lähetettiin sähköpostitse yhdistyksen jäsenille. YSV ry:llä on myös oma LinkedIn-sivu, joka löytyy nimellä Ympäristönsuojeluviranhaltijat
(YSV) ry.
5. Lausunnot ja aloitteet sekä osallistuminen eri työryhmiin
Ympäristönsuojeluviranhaltijat antoivat lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden
muiden lakien muuttamisesta sekä luonnoksesta hallituksen esitykseksi merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.
Niina Salminen-Åberg edusti YSV ry:tä Ympäristökustannus Oy:n hallituksessa ja Sini-Pilvi Saarnio Ympäristö- ja Terveys-lehden toimitusneuvostossa.
6. Avustukset
Yhdistyksellä oli vuoden 2020 talousarvioon varattu määräraha avustusten jakamiseksi. Avustukset oli
tarkoitus jakaa mm. ammattitaidon kehittämiseen tähtääviin opinto- tai kurssimaksuihin. Hallitus ei saanut avustushakemuksia, joten avustuksiin varattua määrärahaa ei käytetty.

7. Toimihenkilöt vuonna 2020
HALLITUS:
Jäsenet:
Elina Salo-Miilumäki, puheenjohtaja
Elina Seppälä, sihteeri
Ville Alho, ATK-vastaava
Sonja Grönholm
Sini-Pilvi Saarnio
Maija Lehtomäki
Varajäsenet:
Liisa Leino, varapuheenjohtaja
Marja Jääskeläinen
Aapo Ahola
Mari Vesa, rahastonhoitaja
Laura Pekki
Toiminnantarkastajat:
Miira Riipinen ja Jorma Jantunen
Varatoiminnantarkastajat:
Niina Salminen-Åberg ja Harri Willberg
9. Jäsenistö
31.12.2020 yhdistyksen jäsenmäärä oli postituslistan mukaan noin 180, joista jäsenmaksun maksaneita
oli noin 50.
10. Talous
Yhdistyksen taloustilanne selviää liitteenä olevasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Toimintavuoden 2020
tilinpäätös osoittaa 238,90 € alijäämää. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa.

