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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, Niina Salminen-Åberg ja Rakennusvalvonta, 
Tapio Glumoff) 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. Tiedotusta on 
kehitetty perustamalla yhdistykselle kotisivut internetiin, osoite: http://www.y 
mparistonsuojeluviranhaltijat.fi. Jäsenkirjeet toimitetaan sähköisesti. 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. Tavoitteena on kasvattaa yhdistyksen jäsenmäärä toimintavuoden 
aikana yli 300 jäseneen. Jä- senhankintaa kohdennetaan toisaalta valtion ympäristöhallinnon 
palveluksessa (YM ja aluekeskukset)oleviin ympäristönsuojeluviranhaltijoihin ja toisaalta 
kuntien ympäristötoimistojen ja -keskusten ei-jäseniin.

Yhdistyksen jäsenrekisteriä tarkistetaan edelleen ja täydennetään tarvittavilta osin, jotta 
sähköinen viestintä tavoittaisi kaikki jäsenet. Markkinointiin voidaan käyttää Kuntaliiton 
ylläpitämää ympäristöviranhaltijoiden listaa. Alueellista talkootyötä tarvittaneen jäsentietojen 
ja jäsenhankinnan onnistumiseksi.

3. Edunvalvonta

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

4. Koulutus ja valistus

Yhdistyksen koulutus- ja valistustoiminnan painopistealueet vuonna 2003 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 järjestetäänn 
vuosikokouksen ja Lammin päivien yhteydessä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia.

Yhdistys järjestää vuosikokouksensa 24.3.2003.

Kevätretki Viroon luonnonsuojelualueelle järjestetään 22.-24.5.

Perinteiset ympäristönsuojelupäivät järjestetään Lammin biologisella asemalla 1.- 2.10.2003.

5. Kansainvälinen toiminta

Yhdistys on kuulunut vuoden 1996 alusta European Federation of En vironmental 
Professionals (EFEP), eli Euroopan ympäristöammattilaisten liittoon. Yhdistys on nyttemmin 
lakkautettu, mutta tilalle on perustettu uusi yhdistys EFAEP. YSV ry oli mukana 



perustamassa eurooppalaisten ympäritöjärjestöjen liittoa (European Federation of 
Associations of Environmental Professionals - EFAEP) Dusseldorfissa 10.12.2002. 
Perustavassa kokouksessa oli l\äsnä 14 yhdistystä yhdeksästä eri maasta. Yhdistyksen 
perustamista olivat valmistelleet Saksan, Hollannin ja Ranskan ympäristöammattilaisten 
järjestöt.

Yhdistyksen tarkoitus on:

- edistää järkevää eurooppalaista ympäristöpolitiikkaa
- edistää Euroopan ympäristöammattilaisten ja niiden yhdistysten yhteistyyötä
-edistää alan ammattilaisten koulutusta
-kannustaa ammattilaisia ympäristönsuojeluun ja siihen liittyvään teknologiaan
-edistää ympäristövalistusta ja tieteellisen tiedon hyväksikäyttöä ympäristönsuojelussa
-tuoda esiin ajamiaan asioita EU:n toimielimissä
-Yhdistys on rekisteröity Belgiaan ja sen toimisto toimii Brysselissä saksalaisten 
insinöörijärjestöjen VDI:n toimiston yhteydessä.

Toimintavuoden 2003 aikana selvitetään mahdollinen liittyminen EFAEP:in.

6. Kokoukset ja maakuntamatkat

Varsinaisen vuosikokouksen lisäksi järjestetään tarvittaessa ylimääräiinen kokous 
ympäristönsuojelupäivien yhteydessä. Hallitus kokoontuu noin 8 kertaa vuoden aikana. 
Hallituksen kokoukset ovat avoimia ja esityslistat nähtävillä www-sivuilla. Aktivoidaan 
jäsenistöä siten, että hallitus jatkaa syksyllä 1996 aloitettuja vierailuja maakunnissa. Hallitus 
pitää noin kerran vuodessa "maakuntakokouksen" paikallisten ammattilaisten kera.

7. Talous ja hallinto

Toiminta- ja käyttö6kulut pyritään pääosin kattamaan jäsenmaksujen avulla. Jäsenmaksuksi 
esitet\ään 15 euroa. Jäsenmaksujen perintää kehitetään, jotta maksuprosentti saadaan 
nostetuksi mahdollisimman suureksi. Kurssimaksuilla katetaan kurssien järjestämisestä 
aiheutuvat kulut. 


