Liite X.
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY,
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014
1. Yleistä
Vuonna 2014 yhdistys seurasi edelleen aktiivisesti ympäristönsuojelulain uudistusta. Uusi
ympäristönsuojelulaki tuli voimaan 1.9.2014, mutta uudistuksen II-vaiheen muutokset olivat jo
käynnissä ennen sitä. Vuoden ympäristötyöntekijän valinnan perinnettä jatkettiin. Valinnalla halutaan
vuosittain tuoda esiin kunnissa ja muualla tehtävää erittäin merkittävää työtä ympäristönsuojelun
hyväksi. Vuoden 2014 ympäristötyöntekijäksi valittiin Sipoon kunnan ympäristönsuojelutarkastajana
toimiva Anu Juvonen, jonka pitkä ura kunnallisessa ympäristöhallinnossa ansaitsee kiitoksen.
2. Koulutus
Yhdistys järjesti perinteiset Ympäristönsuojelupäivät Lammilla 1.10. – 2.10.2014. Lammin päivien
ilmoittautuminen hoitui jälleen ostopalveluna Ympäristö ja terveys-lehden toimesta. Osallistuja määrä
oli poikkeuksellisen suuri. Ensimmäisenä päivänä osallistujia oli 123 ja toisena 115. Ohjelmassa oli
perinteisesti ympäristöministeriön ja kuntaliiton ajankohtaiset asiat. Ympäristönsuojelupäivien muita
teemoja olivat uusi ympäristönsuojelulaki, hajajätevesiasetuksen täytäntöönpano ja hyvän päätöksen
valmistelu. Ympäristönsuojelupäivistä saatu palaute oli jälleen erinomainen. Palautteessa oli erityisen
paljon toiveita tulevien Lammin päivien aiheiksi.
3. Kokoukset ja maakuntamatka
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Kokouksista kolme pidettiin
sähköpostikokouksina.
YSV ry:n hallitus järjesti toukokuussa maakuntamatkan Pohjanmaalle. Ohjelmaan kuului tutustuminen
Merenkurkun maailmanperintöalueeseen ja Skaftungin saaristoon sekä tapaaminen Länsirannikon
ympäristöyksikön työntekijöiden kanssa.
4. Jäsentiedotteet ja tiedotus
Jäsentiedotteita lähetettiin sähköpostitse 4 kpl. 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
tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista, 15.12.2014.
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 2014 talousarvioon varattu määräraha avustusten jakamiseksi. Avustukset oli
tarkoitus jakaa ammattitaidon kehittämiseen tähtääviin opinto- tai kurssimaksuihin. Hallitus sai vuonna
2014 yhden avustushakemuksen, jonka johdosta hallitus myönsi 250 euron avustuksen.
7. Toimihenkilöt vuonna 2014
HALLITUS:
Katariina Serenius, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, puheenjohtaja
Markus Eskelinen, Espoo, sihteeri
Mari Pihlaja-Kuhna, Vihti, rahastonhoitaja
Leona Silberstein, Porvoo, varapuheenjohtaja
Kirsi Järvinen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, ATK-vastaava
Sini-Pilvi Saarnio, Helsinki
Varajäsenet:
Jani Pieksemä, Rudus Oy
Erika Heikkinen, Hyvinkää

Sonja Grönholm, Länsirannikon ympäristöyksikkö
Heli Jutila, Hämeenlinna
Miira Riipinen, Kuntaliitto
Toiminnantarkastajat:
Päivi Aarnio
Jorma Jantunen
Varalla:
Niina Salminen-Åberg ja Harri Willberg
9. Jäsenistö
31.12.2014 yhdistyksen jäsenmäärä oli postituslistan mukaan 213, joista jäsenmaksun maksaneita oli
42.
10. Talous
Yhdistyksen taloustilanne selviää liitteenä olevasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Toimintavuoden
tilinpäätös osoittaa 2899,03 euron ylijäämää. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa.

