
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE  2001

 

1.       Tiedotus

 

Yhdistyksen keskeisenä tavoitteena on tehostaa eri hallinnon tasoilla työskentelevien alan 
viranhaltijoiden välistä tiedonkulkua. Hyödynnetään se asia, että yhdistys on edustettuna 
alan lehtien toimitusneuvostoissa.

 

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 aloitettua vierailua maakunnissa. 
Tiedotusta kehitetään perustamalla yhdistykselle kotisivut internetiin ja siirtämällä 
mahdollisuuksien mukaan jäsenkirjeet sähköiseen jakeluun.

 

 

2.  Jäsenhankinta  ja -rekisteri

 

Jäsenhankintaa jatketaan ja suunnataan lähinnä 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 ei-
jäseniin.

 

Yhdistyksen jäsenrekisteri tarkistetaan ja täydennetään tarvittavilta osin.

 

 

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.

 

 

4.       Koulutus ja valistus

 

Yhdistyksen koulutus- ja valistustoiminnan painopistealueet vuonna 2001 tulevat toisaalta 



liittymään ympäristönsuojelulain käyttöönottoon ja toisaalta olemaan Suomen paikallisen 
ympäristönsuojeluhallinnon asiantuntemuksen korostaminen. Vuonna 1986 aloitettu 
ympäristönsuojelun paikallishallinto on ainutlaatuinen koko Euroopassa. Tämän paikallisen 
ympäristötyön tunnetuksi tekemiseksi ja tunnustamiseksi yhdistys pyrkii näkymään 
julkisuudessa. Lisäksi järjestetään vuosikokouksen ja Lammin päivien yhteydessä koulutus- 
ja keskustelutilaisuuksia.

 

Yhdistys  järjestää vuosikokouksensa 28.3.2001 klo 15.00 alkaen Helsingissä Kuntaliiton 
tiloissa.

                                                                                                                                                 

Ennen vuosikokousta kertoo ICLEI:n hallituksen suomalainen puheenjohtaja Karin Taipale 
ajankohtaisista asioista ICLEI:ssä, ja ympäristöinsinööri Seija Paajanen kuntien jätehuollon 
nykytilasta.

 

Perinteiset ympäristönsuojelupäivät järjestetään Lammin biologisella asemalla  2.– 
3.10.2001. Päivien yhteydessä yhdistyksen hallitus pitää kokouksen ympäristöministeriön 
ympäristönsuojeluosaston johtoryhmän kanssa, keskustellen ympäristöhallinnon 
tulevaisuuden visioista.

 

Lammin päivien aiheita ovat mm: ympäristövalvontaan liittyvät kysymykset, 
ympäristönsuojelun tulevaisuus ja erilaiset indikaattorit, kuten ekologinen jalanjälki yms. 
Lammin päivillä perustetaan työryhmä valmistelemaan yhdistyksen retkeä Saarenmaalle 
keväällä 2002.

 
5.  Kansainvälinen toiminta

 

Yhdistys on 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.

EFEP on voimakkaasti panostamassa internetin käyttöön toiminnassaan. EFEP suunnittelee 
myös lokakuussa seminaaria Pariisiin toiminnan suuntaamiseksi ja kansallisten 
jäsenjärjestöjen tukemiseksi.

 

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. 



Hallitus pitää kerran vuodessa ”maakuntakokouksen” paikallisten ammattilaisten kera.  
Vuoden 2001 maakuntamatkan kohteeksi on esitetty Maarianhaminaa, missä tutustutaan 
Ahvenanmaan ympäristöhallintoon ja paikallisagenda -toimintaan. Muita ehdotuksia kysytään 
jäsenistöltä. Osallistutaan YVA-päivien sekä OtaEco´02 kongressin järjestelyihin.

 

7.       Talous ja hallinto

 

Toiminta ja käyttökulut pyritään pääosin kattamaan jäsenmaksujen avulla. Jäsenmaksu 
pidetään ennallaan,  70 mk/v.  Jäsenmaksujen perintää kehitetään, jotta maksuprosentti 
saadaan nostetuksi mahdollisimman suureksi.  Kurssimaksuilla ja haettavilla avustuksilla 
katetaan kurssien järjestämisestä aiheutuvat kulut.

 

Tuotto käytetään koulutukseen ja valistukseen.
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YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

 

 

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:

-                       neuvottelupäivä ympäristöministeriön ja Kuntaliiton edustajien kanssa 
1.10.2001 Lammilla.  Osallistujia oli 15.

-                       ympäristönsuojelupäivät Lammilla  2 - 3.10.2001. Osallistujia oli noin 70.

-                       maakuntavierailu ja neuvottelupäivä Lahteen 7.11.2001.  Läsnä oli 17 
henkeä.



 

3. Kokoukset

 

Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin 28.3.2001 Kuntaliiton tiloissa. Ennen varsinaista 
kokousta ICLEI:n puheenjohtaja Kaarin Taipale toi terveiset ICLEI:stä ja kertoi, mitä 
maailmalla tapahtuu ilmastoasioissa paikallistasolla. Ympäristöinsinööri Seija Paajanen 
Kuntaliitosta kertoi kuntien jätehuollon nykytilasta. Kokoukseen osallistui yhdeksän 
yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat. Yhdistyksen 
hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana yhdeksän kertaa.

 

4. Jäsentiedotteet ja tiedotus

 

Jäsentiedotteita lähetettiin kaksi. Aloitettiin yhdistyksen kotisivujen suunnittelu internetiin. 
Tavoitteena on siirtää kaikki tiedotustoiminta sähköiseen muotoon.

 

5. Lausunnot ja aloitteet sekä osallistuminen eri työryhmiin

 

Kaisu Anttonen edusti yhdistystä Ympäristö ja Terveys-lehden toimitusneuvostossa, Anja 
Vallittu Rakennusvalvonta-lehden toimitusneuvostossa ja Päivi Kippo-Edlund osan vuotta 
ympäristöministeriön Ympäristö-lehden toimitusneuvostossa.

 

Stefan Skog on hoitanut yhdistyksen yhteydenpitoa ja kirjeenvaihtoa Euroopan 
ympäristöasiantuntijoiden yhdistyksen EFEP:n kanssa. EFEP:in toiminta näyttää kuitenkin 
hiipuneen.

 

Yhdistys antoi ympäristöministeriölle lausunnon ehdotuksesta kotieläinsuojien 
ympäristölupamenettelyjen selkeyttämiseksi.

 

 

6. Toimihenkilöt vuonna 2001

 

Yhdistyksen toimihenkilöt vuonna 2001 olivat:

 

Camilla von Bonsdorff, Helsinki, puheenjohtaja

Elina Mäenpää, Riihimäki, varapuheenjohtaja

Stefan Skog, Vantaa,



Juha Viinikka, Loppi,

Päivi Aarnio, YTV, sihteeri

Jorma Jantunen, Uudenmaan ympäristökeskus

Matts Finnlund, Uudenmaan ympäristökeskus

Tapio Glumoff, Vehkalahti

Päivi Kippo-Edlund, Efektia

Kalevi Hiironniemi, Espoo

Sari Janhunen, Virolahti/Ylämaa

 

 

Tilintarkastajat:             Kaarina Heikkonen, Helsinki

                                  Sinikka Rantalainen, Vantaa

Varatilintarkastajat:       Riitta Rönn, Helsinki

                                  Anja Vallittu, Helsinki

 

7. Jäsenistö

 

31.12.2001 oli yhdistyksen jäsenmäärä jäsenrekisterin mukaan 278, joista jäsenmaksun 
maksaneita oli 190.

 

8. Talous

 

Yhdistyksen talous selviää liitteenä olevasta tuloslaskelmasta ja taseesta.

 

Toimintavuoden tilinpäätös osoittaa 925,79 mk:n alijäämää. Koulutus- ja kurssitoiminnan 
(Lammin päivät ) tulos oli noin + 6 100 mk mk, tiedotustoiminnan tulos oli noin - 8 800 mk ja 
yhdistyksen hallintotoiminnan tulos -10 000 mk. Varainhankinta koostui jäsenmaksutuloista 
noin 13 600 mk. Opintomatka-avustuksia jaettiin vuonna 2001 kahdelle henkilölle yhteensä 1 
860 mk.

 


