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YSV:n vuosikokous lähestyy
Vuosikokous järjestetään 20.3.2018 klo 17.00- Hyvinkään kaupungintalolla (Suutarinkatu 2, Hyvinkää).
Tervetuloa mukaan kuuntelemaan esitelmää ja kokoukseen.
Tilaisuuden aluksi ympäristövalvontapäällikkö Silja Suominen kertoo Hyvinkään kaupungin ajankohtaisista
ympäristöasioista ja vesihuollon toiminta-alueilla olevien kiinteistöjen liittymisen edistämisestä ja sitten
pidetään vuosikokous.
Vuosikokouksessa käsitellään tuloslaskelma ja toimintakertomus vuodelta 2017, talousarvio ja
toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ja valitaan hallituksen erovuoroiset jäsenet. Yhdistyksen toinen
sihteerin paikka ja hallituksen paikkoja on vapautumassa, koska kaikki eivät kykene jatkamaan, joten
hallitustoiminnasta ja vaikuttamisesta kiinnostuneet mahtuvat mukaan toimintaan. Kiinnostuneet voivat
ottaa etukäteen yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan (heli.jutila@hameenlinna.fi) tai ilmestyä paikan
päälle kokoukseen.
Vuosikokouksen asiapaperit löytyvät YSV:n nettisivuilta. YSV:n toiminnan keskeisenä painopisteenä on
edesauttaa eri hallinnon tasoilla työskentelevien ympäristönsuojelualan työntekijöiden välistä
tiedonkulkua. Lammin Päivät ovat YSV:n hallituksen merkittävin vuosittainen ponnistus. Tilaisuuden
tavoitteena on järjestää edullista koulutusta ajankohtaisista ympäristönsuojelun teemoista ja koota yhteen
ympäristönsuojelun hallinnon ja edistämisen piirissä toimivia. YSV seuraa aktiivisesti
ympäristönsuojelulainsäädännön uudistustyötä ja antaa lausuntoja.
Vuoden 2018 jäsenmaksut
Vuoden 2018 jäsenmaksun suuruudesta päätetään vuosikokouksessa, mutta halutessasi voit maksaa 15 €:n
jäsenmaksun jo nyt, sillä siihen ei esitetä korotusta. Muistutamme maksusta vielä kokouksen jälkeen.
Saaja: Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry.
Tili: Länsi-Uudenmaan osuuspankki FI86 5297 0020 0849 51
Summa: 15 euroa
Viite: viestiin jäsenen nimi
Eräpäivä: 31.3.2018
Vierailu Ympäristöministeriöön 12.4.2018 klo 13-16
Nyt sinulla on tilaisuus nostaa esille ympäristönsuojelun ja viranomaistoiminnan kannalta tärkeä asia.
Viemme sen suoraan Ympäristöministeriöön. Laita ajatuksesi sähköpostilla. Voit myös itse tulla paikalle ja
voita anoa YSV:ltä osan matkakuluista (max. 50 €/ hlö ja 50 % matkakuluista). Tilaa löytyy, sillä meille on
varattu nk. pankkisali. Ilmoittaudu heli.jutila@hameenlinna.fi.
Haluamme lisätä yhteistyötä YSV:n ja YM:n välillä yhdessä Kuntaliiton kanssa. Lähtökohtana on, että kukin
osapuoli hyötyy. Ympäristönsuojeluviranhaltijoiden vahvuutena on tietotaito ja lainsäädännön
toimeenpanokokemus kunnissa. Ympäristöministeriöllä taas on keskeinen rooli lainsäädännön kehittäjänä.
Alustavasti olemme ajatelleet nostaa esiin seuraavia asioita:
 Luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus kunnissa







Vesienhoito ja vesiensuojelu kunnissa ja tulevaisuuden maakunnissa
Vesihuoltolain toiminta-alueen kiinteistöjen jätevesijärjestelmävaatimukset ja vapautukset v. 2019
alkaen
Valtakunnalliset ympäristötietojärjestelmät: kuntien tiedon saaminen Herttaan, YLVA (VAHTI)
YM:n lakisääteinen velvoite tukea ja ohjata kuntien ympäristönsuojelutyötä: koulutukset, oppaat,
viranomaistyön yhteinen kehittäminen
LUOVA ja Maakunta-uudistus sekä uuden kunnan rooli

Kesäpäivät 2018
Vuoden 2018 kesäpäivien paikaksi on valittu Kokkola ja kunnan ympäristötoimi on aktiivisesti
suunnittelemassa kahden päivän tilaisuutta kesäkuun aluksi (14.-15.6.2018). Villa Elban miljöö on
fantastinen. Ympärillä on luonnonsuojelualue, luontopolkuja, laidunnusta, lintuja ja neljä tuulimyllyä eikä
tutustumiskohteeksi suunniteltu teollisuusalue ole kaukana. YSV osallistuu osin päivien
järjestelykustannuksiin. Kesäpäivistä voi lukea lisää YSVn kotisivuilta ysvry.fi., mihin tulee myös
ilmoittautumisohjeet.
Ehdottakaa aiheita kesäpäivillä käsiteltäväksi!
Vinkit: puheenjohtaja@ysvry.fi
Kokkolalaiset ovat Mikael Hagströmin johdolla esittäneet mm.:
 yhteistarkkailut (ilma, vesi, pohjavesi, melu)
 vesihuoltolain tulkinta,
 kiistanalainen susi ja merimetso
 tuulivoima
Hallitus esittää mm seuraavia:
 uhanalaiset luontotyypit
 lumen käsittelyn linjaukset ja mereen kaato, mikromuovit
Avustukset
Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry:n hallitus voi myöntää jäsenilleen opintomatka- tai muuta
hankeavustusta 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 hyvä tilaisuus saada tukea koulutukseen osallistumiseen tai sen järjestämiseen tai
jonkin muun idean toteuttamiseen. Hae vapaamuotoisella hakemuksella, jonka lähetät osoitteeseen
ysv@ysvry.fi.

YSV ry:n hallituksen puolesta
pj. Heli Jutila (heli.jutila@hameenlinna.fi)

Printtaa tästä itsellesi laskupinoon muistilappu!
Laskumalli
Saaja: Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry.
Tili: Länsi-Uudenmaan osuuspankki FI86 5297 0020 0849 51
Summa: 15 euroa
Viite: viestiin jäsenen nimi
Eräpäivä: 31.3.2018

