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1. Tiedotus
Yhdistyksen keskeisenä tavoitteena on edesauttaa eri
hallinnon tasoilla työskentelevien alan ympäristöviranhaltijoiden välistä tiedonkulkua. Yhdistys on
edustettuna alan lehtien toimitusneuvostoissa Ympäristö ja terveys, Kaisu Anttonen ja
hallintoneuvostossa Niina Salminen-Åberg ja Rakennusvalvonta ,- lehdessä Tapio Glumoff .Lehtiä
hyödynnetään tiedonkulun kehittämiseksi esim. mainostamalla Lammin päiviä ja jäseneksi liittymistä.
Yhdistyksen tiedotustoimintaan kuuluvat tiedon välittäminen jäsenistölle ajankohtaisista asioista
sekä tiedonvälitys jäsenistön esille tuomista asioista valtion viranomaisille, kunnallisille
keskusjärjestöille, joukkoviestimille ja muille yhteistyötahoille . Tiedotusta on kehitetty
perustamalla yhdistykselle kotisivut internetiin, osoite:
http://www.ymparistonsuojeluviranhaltijat.fi. Kotisivuja kehitetään edelleen ja niiden käyttöä
pyritään tehostamaan. Jäsenkirjeet toimitetaan sähköisesti. Kotisivujen kautta pyritään myös
hallituksen ja jäsenistön aktiiviseen vuorovaikutukseen: kuka tahansa voi esittää asioita
hallitukselle käsiteltäväksi esim. netin kautta.
2. Jäsenhankinta ja -rekisteri

Jäsenhankintaan ja jäsenmaksujen keräämiseen kiinnitetään erityistä huomioita . Pyritään
kasvattamaan jäsenmäärä ja tarkistamaan jäsenluettelot, sekä tarkistamaan että sähköinen viestintä
tavoittaa jäsenemme. Alueellista talkootyötä tarvittaneen jäsentietojen ja jäsenhankinnan
onnistumiseksi ja vaikka erikseen nimetty jäsensihteeri .
Jäsenhankintaa kohdennetaan toisaalta valtion ympäristöhallintoon (YM ja aluekeskukset) ja
toisaalta erityisesti pieniin kuntiin ja niiden ympäristönsuojelutyöntekijöihin. Jäsenhankinnassa
korostetaan sitä ,että kaikki ympäristönsuojelutyötä tekevät, erityisesti julkisen hallinnon aloilla
ovat tervetulleita joukkoomme!
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 .Erityisesti seurataan ja
vaikutetaan ympäristöministeriön ja kuntaliiton v.2003 toteuttaman ympäristöhallinnon
resurssiselvityksen jatkotoimiin. YSV:n Lammin päivillä 2001 esittämä resurssikartoitus on vasta
ensi askel resurssivajeen kohentamiseksi.
4. Koulutus ja valistus
Yhdistyksen koulutus- ja valistustoiminnan painopistealueet vuonna 2004 ovat ympäristönsuojelun
resurssien selvitys ja kohentaminen erityisesti kuntatasolla. sekä yhteistyö muiden
ympäristönsuojelun osa-alueyhdistysten kanssa. Erityisesti korostetaan Suomen paikallisen

ympäristönsuojeluhallinnon asiantuntemusta jota tulisi hyödyntää mm kuntien ja hankkeiden
vuorovaikutussuunnitelmissa.. Vuonna 1986 aloitettu ympäristönsuojelun paikallishallinto on
ainutlaatuinen koko Euroopassa. Tämän paikallisen ympäristötyön tunnetuksi tekemiseksi ja
tunnustamiseksi yhdistys pyrkii näkymään julkisuudessakin.
Perinteiset ja suositut ympäristönsuojelupäivät järjestetään Lammin biologisella asemalla
6-7.10.2004. Lammin päivien aiheiksi on ehdotettu: resurssikartoituksen jatko, hajavesiasetuksen 1
vuosi ,kuntien hyvät esimerkit ja yhteistyöhankkeet, ympäristökasvatus erityisteemana .Nimetään
suunnitteluryhmä valmistelemaan Lammin päiviä vuosikokouksessa.
5. Kansainvälinen toiminta
YSV ry oli mukana perustamassa Euroopan ympäristöammattilaisten liittoa (European Federation
of Associations of Environmental Professionals - EFAEP) Dusseldorfissa 10.12.2002. Perustavassa
kokouksessa oli läsnä 14 yhdistystä yhdeksästä eri maasta. EFAEPin tarkoitus on:
− edistää järkevää eurooppalaista ympäristöpolitiikkaa
− edistää Euroopan ympäristöammattilaisten ja niiden yhdistysten yhteistyötä
− edistää alan ammattilaisten koulutusta
− kannustaa ammattilaisia toimia ympäristönsuojeluun ja siihen liittyvään teknologiaan
− edistää ympäristövalistusta ja tieteellisen tiedon hyväksikäyttöä ympäristön suojelussa
− tuoda esiin ajamiaan asioita EU:n toimielimissä
Yhdistys on rekisteröity Belgiaan ja sen toimisto toimii Brysselissä saksalaisten insinöörijärjestöjen
VDI:n toimiston yhteydessä .
YSV on nimennyt edustajansa EFAEPin teematyöryhmiin: ympäristövalistus- ja kasvatus(Miira
Riipinen), ympäristöjärjestelmät ( Heli Jutila), jätehuolto (Jouni Stordell) ja teollisuuden
ympäristökysymykset (Esko Tamminen). Edustajat raportoivat toimintavuoden aikana
teemaryhmien työn edistymisestä hallitukselle esim. www sivuilla .Täten pyritään saamaan
kansainvälisiä kontakteja suoraan yhdistyksen jäsenille ja vuorovaikutusta eri maiden
ympäristönsuojeluasiantuntijoiden kesken. Pyritään saamaan yhteys myös Ruotsin miljö- och
hälsoinspektorersnas förbund . www.MHTF.se ja mahdollisesti muiden pohjoismaiden julkisen alan
ympäristönsuojelutyöntekijäjärjestöihin .
6. Kokoukset, maakuntamatkat, opintoretket
Varsinaisen vuosikokouksen lisäksi ( 18.3.2004), järjestetään tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia ja
tilaisuuksia. Hallitus kokoontuu noin 6-8 kertaa vuoden aikana. Hallituksen kokoukset ovat avoinna
jäsenille ja esityslistat nähtävillä www-sivuilla.
Hallitus jatkaa syksyllä 1996 aloitettuja maakuntavierailuja noin kerran vuodessa, paikallisten
ympäristönsuojelun ammattilaisten kera. Vuoden 2004 maakuntamatkan kohde: Forssa?
Pyritään suunnittelemaan kevät tai syysretki jollekin merkittävälle luonnonsuojelualueelle esim,
Ruotsin Hornborgasjönnin kurkitansseihin, Gotlandin kämmekkäloistoon tai johonkin hienoon
kotimaan luontokohteeseen vaikka Mikkelin seudulla?
7. Talous ja hallinto

Toiminta- ja käyttökulut pyritään pääosin kattamaan jäsenmaksujen avulla. Jäsenmaksu pidetään
ennallaan, 15euroa Jäsenmaksujen perintää kehitetään, jotta maksuprosentti saadaan nostetuksi
mahdollisimman suureksi. Kurssimaksuilla katetaan kurssien järjestämisestä aiheutuvat kulut ja
retket osanottajat kustantavat itse.

