TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2002

1.

Tiedotus

Yhdistyksen keskeisenä tavoitteena on tehostaa eri hallinnon tasoilla työskentelevien alan
viranhaltijoiden välistä tiedonkulkua. Yhdistys on edustettuna alan lehtien
toimitusneuvostoissa (Ympäristö ja terveys, Rakennusvalvonta), ja tätä hyödynnetään
tiedonkulun kehittämiseksi.

Yhdistyksen tiedotustoimintaan kuuluvat tiedon välittäminen jäsenistölle ajankohtaisista
asioista sekä tiedonvälitys jäsenistön esille tuomista asioista valtion viranomaisille,
kunnallisille keskusjärjestöille, joukkoviestimille ja muille yhteistyötahoille. Aktivoidaan
jäsenistöä siten, että hallitus jatkaa syksyllä 1996 aloitettuja vierailuja maakunnissa.
Tiedotusta kehitetään perustamalla yhdistykselle kotisivut internetiin ja siirtämällä
mahdollisuuksien mukaan jäsenkirjeet sähköiseen jakeluun. Kotisivujen kautta pyritään myös
hallituksen ja jäsenistön aktiiviseen vuorovaikutukseen: kuka tahansa voi esittää asioita
hallitukselle käsiteltäväksi esim. internetin välityksellä.

2. Jäsenhankinta ja -rekisteri

Jäsenhankintaa jatketaan ja suunnataan ympäristönsuojelualalla työskenteleville.
Tavoitteena on kasvattaa yhdistyksen jäsenmäärä toimintavuoden aikana yli 300 jäseneen.
Jäsenhankintaa kohdennetaan toisaalta valtion ympäristöhallinnon palveluksessa oleviin
ympäristönsuojeluviranhaltijoihin ja toisaalta kuntien ympäristötoimistojen ja -keskusten eijäseniin.

Yhdistyksen jäsenrekisteri tarkistetaan ja täydennetään tarvittavilta osin, jotta sähköinen
viestintä tavoittaisi kaikki jäsenet. Alueellista talkootyötä tarvittaneen jäsentietojen ja
jäsenhankinnan onnistumiseksi.

3.

Edunvalvonta

Yhdistys ajaa jäsenistönsä etua tekemällä alaansa liittyviä aloitteita ja esityksiä.
Edunvalvontatyössään yhdistys pyrkii tiiviiseen yhteistyöhön varsinaisten
edunvalvontajärjestöjen kanssa mm. seuraamalla teknisten sopimuksen soveltamista
kunnissa. Jatketaan neuvotteluja ympäristöministeriön kanssa Lammin päivillä 2001
esitetyistä hankkeista: resurssikartoitus, yhteinen teema-kampanja kunnissa ja
ympäristöfoorumin toteuttaminen.

4.

Koulutus ja valistus

Yhdistyksen koulutus- ja valistustoiminnan painopistealueet vuonna 2002 ovat
ympäristönsuojelulain toteutus ja yhteistyö muiden ympäristönsuojelun osa-alueyhdistysten
kanssa. Toisaalta korostetaan tietysti Suomen paikallisen ympäristönsuojeluhallinnon
asiantuntemusta. Vuonna 1986 aloitettu ympäristönsuojelun paikallishallinto on
ainutlaatuinen koko Euroopassa. Tämän paikallisen ympäristötyön tunnetuksi tekemiseksi ja
tunnustamiseksi yhdistys pyrkii näkymään julkisuudessakin. Lisäksi järjestetään
vuosikokouksen ja Lammin päivien yhteydessä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia.

Yhdistys järjestää vuosikokouksensa 11.3.2002 klo 16.00 alkaen Helsingissä YKL:n tiloissa ja
samalla 20+ 1 juhlakokouksen, johon erikseen kutsutaan yhdistyksen perustajajäsenet.

Perinteiset ympäristönsuojelupäivät järjestetään Lammin biologisella asemalla 1.–
2.10.2002. Lammin päivien aiheita ovat mm: haja-asutusalueiden talousjätevesien käsittely,
kaavoittajien odotukset ympäristöselvityksiin liittyen, vuorovaikutusmenettelyn toteutus,
kunnan vastuut saastuneista maista ym.
5. Kansainvälinen toiminta

Yhdistys liittyi vuoden 1996 alusta liittynyt European Federation of Environmental
Professionals (EFEP), eli Euroopan ympäristöammattilaisten liittoon. Tämä
yleiseurooppalainen yhdistys pyrkii edesauttamaan ympäristöalan ammattilaisten osaamista
sekä tehdä ympäristönsuojelualaa tunnetuksi EU:ssa. Yhdistys pyrkii tukemaan
taloudellisesti jäsenistönsä koulutusta myöntämällä koulutusavustusta erityisesti
kansainvälisiin tapahtumiin osallistumista varten.

6.

Kokoukset

Varsinaisen vuosikokouksen lisäksi järjestetään tarvittaessa ylimääräinen kokous
ympäristönsuojelupäivien yhteydessä. Hallitus kokoontuu noin 8 kertaa vuoden aikana.
Hallituksen kokoukset ovat avoimia ja esityslistat nähtävillä www-sivuilla. Hallitus pitää noin
kerran vuodessa ”maakuntakokouksen” paikallisten ammattilaisten kera. Vuoden 2002
maakuntamatkan kohteena on Kaakkois-Suomi.

7.

Talous ja hallinto

Toiminta- ja käyttökulut pyritään pääosin kattamaan jäsenmaksujen avulla. Jäsenmaksu
pidetään ennallaan, 12€. Jäsenmaksujen perintää kehitetään, jotta maksuprosentti saadaan
nostetuksi mahdollisimman suureksi. Kurssimaksuilla katetaan kurssien järjestämisestä
aiheutuvat kulut.

----------------------------------------------------------------------------TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002
1. Yleistä
Yhdistyksen toiminta painottui kertomusvuonna koulutukseen. Koulutustoiminta keskittyi
Lammin biologisella asemalla järjestettyihin ympäristönsuojelupäiviin. Lisäksi yhdistyksen
jäsenet ovat tuoneet yhdistyksen näkemyksiä esille osallistuessaan eri työryhmien
työskentelyyn. Erityisen hyödyllisenä työmuotona on pidetty nk. maakuntavierailuja, joilla
hallitus on perehtynyt eri alueiden kuntien ympäristönsuojelukysymyksiin ja käynyt
keskusteluja alueen ympäristöviranhaltijoiden kanssa.
2. Tilaisuudet
Yhdistys järjesti kertomusvuoden aikana seuraavat tilaisuudet:
- ympäristönsuojelupäivät Lammilla 2 - 3.10.2001. Osallistujia oli noin 55.
- maakuntavierailu ja neuvottelupäivä Lohjalle 28.11.2002. Läsnä oli 13 henkeä.
3. Kokoukset
Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin 11.3.2002 Ympäristönsuojeluasiantuntijoiden
keskusliiton tiloissa. Kokoukseen osallistui 14 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset vuosikokousasiat. Kokouksen jälkeen juhlittiin yhdistyksen 20+1-vuotista
taivalta. Tilaisuudessa olivat läsnä mm. kaikki yhdistyksen perustajäsenet, jotka nimettiin
kunniajäseniksi. Yhdistyksen hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana kahdeksan kertaa.
4. Jäsentiedotteet ja tiedotus
Jäsentiedotteita lähetettiin kaksi, joista toinen sähköpostitse. Yhdistyksen kotisivujen
ensimmäinen versio valmistui ja otettiin käyttöön.
5. Lausunnot ja aloitteet sekä osallistuminen eri työryhmiin
Kaisu Anttonen edusti yhdistystä Ympäristöja Terveys-lehden toimitusneuvostossa, Anja
Vallittu Rakennusvalvonta-lehden toimitusneuvostossa ja Päivi Kippo-Edlund osan vuotta
ympäristöministeriön Ympäristö-lehden toimitusneuvostossa.
Yhdistys antoi ympäristöministeriölle ja Kauppa- ja teollisuusministeriölle kannanoton
julkisista hankinnoista. Kannanotto lähetettiin myös lehditölle.
Ympäristöpäivän (5.6.) johdosta laadittiin julkilaisuma, joka lähetettiin Ympäristöministeriöön,
Kuntaliitolle sekä lehdistölle.
Jorma Jantunen osallistui YSV:n edustajana eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen liiton
(European Federation of Associations of Environmental Professionals ( EFAEP)
perustamiskokoukseen Dusselforfissa 10.12.2002.
6. Toimihenkilöt vuonna 2002
Yhdistyksen toimihenkilöt vuonna 2002 olivat:
Camilla von Bonsdorff, Helsinki, puheenjohtaja
Elina Mäenpää, Riihimäki, varapuheenjohtaja
Sini-Pilvi Saarnio, Vihti
Jorma Jantunen, Uudenmaan ympäristö-keskus
Juha Viinikka, Loppi,
Sinikka Rantalainen, Vantaa
Varajäsenet:

Matts Finnlund, Uudenmaan ympäristökeskus
Tapio Glumoff, Vehkalahti
Kalevi Hiironniemi, Espoo
Sari Janhunen, Virolahti/Ylämaa
Niina Salminen-Åberg, Forssa
Päivi Aarnio, YTV, sihteeri
Suvi Haaparanta, YTV, sihteeri toukokuusta 2002
Tilintarkastajat:
Kaarina Heikkonen, Helsinki ja Stefan Skog, Vantaa
Varatilintarkastajat:
Riitta Rönn, Helsinki ja Anja Vallittu, Helsinki
7. Jäsenistö
31.12.2002 oli yhdistyksen jäsenmäärä jäsenrekisterin mukaan 275, joista jäsenmaksun
maksaneita oli 181.
8. Talous
Yhdistyksen talous selviää liitteenä olevasta tuloslaskelmasta ja taseesta.
Toimintavuoden tilinpäätös osoittaa 2724,39 euron alijäämää. Koulutus- ja kurssitoiminnan
(Lammin päivät ) tulos oli noin + 500 euroa, tiedotustoiminnan tulos oli noin - 2000 euroa ja
yhdistyksen hallintotoiminnan tulos -3400 euroa. Varainhankinta koostui jäsenmaksutuloista
2256 e. Opintomaka-avustuksia ei jaettu.

