Liite 1.
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY,
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
1. Yleistä
Vuonna 2017 yhdistys seurasi edelleen aktiivisesti ympäristönsuojelulain uudistusta. Lausuntoja kuitenkin
pyydettiin selvästi harvemmin kuin edellisenä vuonna.
Vuoden ympäristötyöntekijän valinnan perinnettä jatkettiin, mutta nyt haluttiin muuttaa nimike vuoden
ympäristöviranhaltijaksi, jonka katsottiin paremmin kuvaavan jäsenistöämme ja valituksi tulleita. Valinnalla
halutaan vuosittain tuoda esiin kunnissa ja muualla tehtävää erittäin merkittävää työtä ympäristönsuojelun
hyväksi. Vuoden 2017 ympäristöviranhaltijaksi valittiin Riihimäen kaupungin ympäristöjohtaja Elina Mäenpää.
Elina Mäenpää on ympäristönsuojelun puolestapuhuja, joka ottaa laajasti huomioon ympäristönsuojelun eri
osa-alueet ja laittaa koko persoonansa peliin. Hänen ansiostaan Riihimäellä on julkaistu ympäristöraportti
vuosittain jo 17 vuoden ajan. Hän tukee ja kannustaa työntekijöitä kehittämään ja kouluttamaan itseään
jatkuvasti. Elina on osallistunut ahkerasti vuosittain ympäristöviranhaltijoiden järjestämille Lammin Päiville.
Elina Mäenpää on ollut voimakkaasti myötävaikuttamassa siihen, että Riihimäen kaupunki on pienestä koostaan
huolimatta monilla tavoin edelläkävijä pitkäjänteisessä ympäristönsuojelutyössä.
2. Koulutus
Yhdistys järjesti perinteiset Ympäristönsuojelupäivät Lammilla 4.10. – 5.10.2017. Lammin päivien
ilmoittautuminen hoitui ostopalveluna Ympäristö ja terveys-lehden toimesta. Osallistujamäärä oli jälleen
poikkeuksellisen suuri. Ensimmäisenä päivänä osallistujia oli 91 hlöä ja toisena päivänä 106 hlöä. Näissä luvuissa
ovat mukana luennoitsijat. Kaikkiaan siis noin 115 henkilöä osallistui koulutuspäiville. Ohjelmaan sisältyivät
perinteisesti ympäristöministeriön ja Kuntaliiton ajankohtaiset asiat. Lammin päivillä oli ensimmäisen kerran
ryhmätyöskentelyä, joka koettiin palautteiden perusteella hyväksi. Ympäristönsuojelupäivien muita teemoja
olivat maa-aines- ja ympäristönsuojelulain yhteiskäsittelykokemukset, ympäristölupien valvonta,
maastoliikennelain mukaiset luvat ja valvonta, maankaatopaikkojen valvonta ja ylijäämämaat. Tärkeä aihe oli
myös ”Mitkä ympäristönsuojeluasiat eniten päätyvät KHO:een?”. Ympäristönsuojelupäivistä saatu palaute oli
jälleen erinomainen.
3. Kokoukset ja maakuntamatka
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Kaikkiin hallituksen kokouksiin oli mahdollisuus
osallistua etänä ja tätä mahdollisuutta käytettiin aktiivisesti hyväksi.
YSV ry:n hallitus ei vuonna 2016 järjestänyt erillistä maakuntamatkaa. Vuoden viimeinen hallituksen kokous,
joka oli pikkujoulukokous, järjestettiin Hämeenlinnassa, missä tutustuttiin Sibeliuksen puistoon ja ruokailtiin
Piparkakkutalossa.
4. Jäsentiedotteet ja tiedotus
Jäsenkirjeet (2 kpl) lähetettiin sähköpostitse helmikuussa ja kesäkuussa. Jäsenistön tiedotuskanavana toimivat
myös internet-sivut ja sähköpostilista. Yhdistyksen internet-sivujen päivittäminen on ollut yhdistyksen ATKvastaavan tehtävä.
5. Lausunnot ja aloitteet sekä osallistuminen eri työryhmiin
Ympäristönsuojeluviranhaltijat antoivat kolme lausuntoa:
1) YSV lausunto hajajätevesiasetuksesta 2017
2) Lausunto naapuruussuhdelaista ja ampumaradoista
3) YSVn lausunto Ilmoitusmenettelystä
Niina Salminen-Åberg edusti YSV ry:tä Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n hallituksessa ja SiniPilvi Saarnio Ympäristö- ja Terveys-lehden toimitusneuvostossa.

6. Avustukset
Yhdistyksellä oli vuoden 2017 talousarvioon varattu määräraha avustusten jakamiseksi. Avustukset oli tarkoitus
jakaa mm. ammattitaidon kehittämiseen tähtääviin opinto- tai kurssimaksuihin. Hallitus ei saanut vuonna 2017
avustushakemuksia. Hallitus päätyi uudistamaan avustussäännön. Jatkossa avustusta voi hakea opintomatkaa,
koulutukseen osallistumista, sertifiointipätevyyden hankkimista tai koulutuksen järjestämistä tai muun
ympäristönsuojelua edistävän hankkeen toteuttamista varten.
7. Toimihenkilöt vuonna 2017
HALLITUS:
Jäsenet:
Heli Jutila, Hämeenlinna, puheenjohtaja
Kirsi Järvinen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Maija Lehtomäki, Porvoo, varapuheenjohtaja
Mari Pihlaja-Kuhna, Vihti, rahastonhoitaja
Elina Salo, Kirkkonummi
Elina Seppälä, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (EPOSA)
Varajäsenet:
Ville Alho, Porvoo, ATK-vastaava
Sonja Grönholm, Länsirannikon ympäristöyksikkö
Päivi Oikarinen, Hämeenlinna
Sini-Pilvi Saarnio, Helsinki
Katariina Serenius, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, varajäsen
Toiminnantarkastajat:
Miira Riipinen ja Jorma Jantunen
Varalla:
Niina Salminen-Åberg ja Harri Willberg
9. Jäsenistö
31.12.2017 yhdistyksen jäsenmäärä oli postituslistan mukaan n. 200, joista jäsenmaksun maksaneita oli 33.
10. Talous
Yhdistyksen taloustilanne selviää liitteenä olevasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Toimintavuoden
tilinpäätös osoittaa 3314,30 euron ylijäämää. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa.

