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SEURAN YHTEYSTIEDOT
HALLITUKSEN KOKOONPANO
Leif Kronberg, puheenjohtaja
Professori
Åbo Akademi, Institutionen för organisk kemi
Biskopsgatan 8, 20500 ÅBO/TURKU
puh. 02 215 4138, s-posti: leif.kronberg(at)abo.fi
Matti Leppänen, varapuheenjohtaja
Professori
Itä-Suomen yliopisto, Biologian laitos
PL 111, 80101 JOENSUU
puh. 013 251 3495, s-posti: matti.t.leppanen(at)uef.fi
Jenny-Maria Brozinski, sihteeri ja rahastonhoitaja
FM
Åbo Akademi, Institutionen för organisk kemi
Biskopsgatan 8, 20500 ÅBO/TURKU
puh. 02 215 4805, s-posti: jenny-maria.brozinski(at)abo.fi
Timo Kairesalo, IGBP- ja SCOPE -yhdyshenkilö
Professori
Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden laitos
Niemenkatu 73, 15140 LAHTI
puh. 09 191 20300, s-posti: timo.kairesalo(at)helsinki.fi
Jussi Heinonsalo
FT, tutkijatohtori
Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
PL 56, Biokeskus 1 (Viikinkaari 9), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
puh. 09 191 59201, s-posti: jussi.heinonsalo(at)helsinki.fi
Marina Himanen
FM, assistentti
Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos
PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
puh. 014 260 4246, s-posti: marina.himanen(at)bytl.jyu.fi
Lassi Linnanen
Professori
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Ympäristötalous ja -johtaminen
PL 20, 53851 LAPPEENRANTA
puh. 05 621 2759, s-posti: lassi.linnanen(at)lut.fi
Kirsi Vakkilainen
FT
Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden laitos
Niemenkatu 73, 15140 LAHTI
puh. 09 191 20325, s-posti: kirsi.vakkilainen(at)helsinki.fi

Ympäristötieteellinen seura tarvitsee uusia aktiivisia jäseniä, jotka
ovat valmiita ylläpitämään ja kehittämään yhdistyksen toimintaa!!
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JÄSENMAKSU VUONNA 2010
Seuran jäsenyys edellyttää pienimuotoisen vuosittaisen jäsenmaksun
maksamista. Vuonna 2010 jäsenmaksut ovat 10 € (opiskelijajäsen), 20
€ (henkilöjäsen) ja 170 € (yhteisöjäsen). Pankkiyhteys on SAMPO
800010-533548. Eräpäivä on 30.9.2010. Mikäli yhteystietosi ovat
muuttuneet tai haluat erota Seuran jäsenyydestä, ole ystävällinen ja
ilmoita asiasta Seuran sihteerille (osoitetiedot edellisellä sivulla).

SEURAN KOTISIVUT, POSTITUSLISTA JA FACEBOOK-RYHMÄ
Seuran nettisivut, http://www.fses.fi/, tulevat saamaan uuden ilmeen syksyn aikana. Seuran
jäsenhakemus on ladattavissa netistä. Seuralla on lisäksi uusi postituslista, yt-seura@abo.fi, jonka kautta
seuran sähköinen liikenne kulkee jatkossa, sekä Facebook-ryhmä.

FCES’11 - KYMMENENNET YMPÄRISTÖTIETEEN PÄIVÄT RAUMALLA 2011
Ympäristötieteellinen seura järjestää kymmenennet Ympäristötieteen päivät (Finnish Conference of
Environmental Sciences, FCES) Raumalla 5.-6.5.2011. Ympäristöalan toimijoita eri yliopistoista,
tutkimuslaitoksista, valtionhallinnosta ja yrityksistä odotetaan runsaslukuisina mukaan tapahtumaan.
Ympäristötieteen päivien valmistelu on jo lähtenyt käyntiin. Ensimmäinen mainos ja päivien nettisivut
julkaistaan alkusyksyn aikana. Tavoitteena on tarjota paitsi tieteellisesti korkeatasoinen ohjelma myös
tilaisuus tavata vanhoja tuttuja ja luoda uusia kontakteja. Perinteiden mukaisesti tapahtumassa palkitaan
myös ympäristöalan paras väitöskirja vuosilta 2009–2010 sekä Ympäristötieteen päivien parhaat posterit.
Ennen varsinaista konferenssia keskiviikkona 4.5. järjestetään ”pre-conference tour” TVO:n ydinvoimalaan Eurajoen Olkiluotoon. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua Olkiluodon ydinvoimalaan ja
uuden ydinvoimalan rakentamiseen. Tutustumisen jälkeen TVO tarjoaa meille illallisen. Tästä ja
konferenssista löydät enemmän informaatiota konferenssin nettisivulta myöhemmin syksyllä.

YMPÄRISTÖ JA TERVEYS –LEHTI
Yhteistyön Seuran ja Ympäristö ja Terveys –lehden välillä on alkanut. Seuralla on lehdessä vakiopalsta,
jossa julkaistaan jäsenien ja hallituksen kirjoittamia lyhyitä kolumneja ajankohtaisista aiheista. Hallitus
kannustaa jäsenistöään käyttämään tilaisuutta hyväkseen! Jos haluat osallistua palstan kirjoittamiseen,
ota yhteyttä Seuran sihteeriin (yhteystiedot jäsenkirjeen alussa).

KANSALLISKOMITEA
Ympäristötieteellisen seuran halllitus toimii kahden tieteellisen ohjelman/järjestön, International
Geosphere-Biosphere programme (IGBP) ja Scientific Committee on Problems of the Environment
(SCOPE), kansalliskomiteana Suomessa. Yhteyshenkilönä on professori Timo Kairesalo. Lisätietoa IGBP:stä
ja SCOPE:sta löydät mm. heidän omilta nettisivuiltaan: http://www.igbp.net/ ja http://www.icsuscope.org/.
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Ympäristötieteellinen seura ry:n vuosikokous

Aika: keskiviikko 24.3.2010 klo 18.00
Paikka: Tieteiden talo, sali 208, Kirkkokatu 6, Helsinki
Läsnä: Marina Himanen, Timo Kairesalo, Jenny-Maria Kallio, Leif Kronberg, Matti Leppänen ja
Kirsi Vakkilainen

PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Timo Kairesalo avasi kokouksen klo 18.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen järjestäytyminen: valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat
ja ääntenlaskijat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Kairesalo, sihteeriksi Kirsi Vakkilainen ja
pöytäkirjan tarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Jenny-Maria Kallio ja Matti
Leppänen.
4. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2009
Hallituksen esittämä toimintakertomus (liite 1) hyväksyttiin muutoksitta.
5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
Esiteltiin vuoden 2009 tilinpäätös (liite 2) ja tilintarkastuskertomus (liite 3). Vahvistettiin
tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus tilivuodelta
2009.
6. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan vuonna 2010 seuraavasti: henkilöjäsenmaksu 20 €,
opiskelijajäsenmaksu 10 € ja yhteisöjäsenmaksu 170 €.
7. Päätetään hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja tilintarkastajien palkkioista
Päätettiin, että entisen käytännön mukaan hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
Sihteerin ja taloudenhoitajan palkkioina päätettiin pitää 510 € vuodessa ja tilintarkastajien
palkkioina yhteensä 160 € vuodessa.
8. Vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010
Esiteltiin toimintasuunnitelma (liite 4) ja talousarvio (liite 5) vuodelle 2010. Hyväksyttiin
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010.
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9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Erovuorossa olivat Maarit Manninen ja Mika Sillanpää.
Erovuoroisten tilalle valittiin Jussi Heinonsalo (Helsingin
yliopisto) ja Lassi Linnanen (Lappeenrannan teknillinen
yliopisto).
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2010 valittiin Leif Kronberg. Uuden hallituksen
kokoonpano seuraavalla kaksivuotiskaudella on aakkosjärjestyksessä seuraava: Jussi
Heinonsalo, Marina Himanen, Timo Kairesalo, Jenny-Maria Kallio, Leif Kronberg, Matti
Leppänen, Lassi Linnanen ja Kirsi Vakkilainen.
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
Valittiin tilintarkastajiksi Jarmo Tähtinen (Tilisieppo Oy) ja Noora Chatta (Count Deal Oy) sekä
varatilintarkastajiksi Jukka Kurola (Helsingin yliopisto) ja Ollli-Pekka Penttinen (Helsingin
yliopisto).
12. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10

Pöytäkirjan vakuudeksi

______________________________
Timo Kairesalo, puheenjohtaja

_______________________________
Kirsi Vakkilainen, sihteeri

______________________________
Jenny-Maria Kallio, pöytäkirjan tarkastaja

_______________________________
Matti Leppänen, pöytäkirjan tarkastaja
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Toimintakertomus kaudelta 1.1.–31.12.2009
Ympäristötieteellisen seuran 21. toimikaudella yhdistys järjesti yhdeksännet Ympäristötieteen päivät
14.–15.5.2009 Lahdessa. Kongressin järjestelytoimikunta kokoontui vuoden aikana kolmesti (19.3., 4.5. ja
26.6.) Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitoksella Lahdessa. Seura jatkoi myös 2008 alkanutta
toimintaa kahden tieteellisen ohjelman/järjestön, IGBP (International Geosphere-Biosphere Programme)
ja SCOPE (Scientific Committee on Problems of the Environment) kansalliskomiteana.
Hallitus

Toimikaudella hallituksen jäseniä olivat:
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
kansalliskomitea-yhteyshenkilö
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri
taloudenhoitaja

Timo Kairesalo
Leif Kronberg
Mika Sillanpää
Marina Himanen
Matti Leppänen
Maarit Manninen
Kirsi Vakkilainen
Kirsi Vakkilainen

Tilintarkastajat

Toimintakauden tilintarkastajina ovat toimineet Anssi Liuhto ja Jarkko Akkanen.

Jäsenistö

Toimintavuoden lopussa yhdistyksen jäsenrekisterissä oli 94 jäsentä.
Toimintakauden aikana yhdistykseen liittyi 12 uutta jäsentä ja siitä erosi 3
jäsentä. Lisäksi jäsenistöstä erotettiin 5 jäsentä kahden vuoden
maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi (ero astui voimaan 1.4.2009 lukien).
Vastaavan uhan alla on 5 jäsentä, mikäli maksua ei tule 24.3.2010 mennessä.

Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenmaksu kuluneelta vuodelta on ollut
opiskelijajäseniltä 10 €. Yhteisöjäsenmaksu on ollut 170 €.

Kokoukset

Yhdistys järjesti varsinaisen vuosikokouksen 1.4.2009 Helsingissä, Tieteiden
talolla. Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kerran.
Ajankohtaisista asioista keskusteltiin tarvittaessa sähköpostitse hallituksen
kesken.

Tiedotus

Jäsentiedote julkaistiin toimintakauden aikana yhden kerran. Ajoittain
jäsenistöä tiedotettiin sähköpostitse myös ajankohtaisista asioista ja
välitettiin mm. Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan sähköpostitiedotteita ja
IGBP:n uutisia.

20

€

ja

Yhdistys ylläpiti kotisivuja omassa domain-osoitteessa www.fses.fi, missä on
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seuraa koskevaa yleistä informaatiota ja jonne
sijoitettiin myös Ympäristötieteen päivien
oma sivusto. Yhdistyksen visuaalista ilmettä
uudistettiin hankkimalla uusi logo entisen
kuusiaidan tilalle. Tämän pohjalta yhdistyksen
sihteeri muokkasi seuran esitettä ja laati siitä
myös englanninkielisen version. Esitteessä on mukana seuran jäsenhakemus
ja sitä on pyritty laajalti jakamaan jäsenmäärän kasvattamiseksi. Esite löytyy
myös yhdistyksen kotisivuilta. Vuonna 2009 yhdistys jatkoi myös
yhteydenpitoa Ympäristö ja Terveys –lehteen.

Huomionosoitukset
Vuosina 2007-2008 valmistuneista ympäristöalan väitöskirjoista parhaana palkittiin
9. Ympäristötieteen päivillä Niina Vienon väitöskirja ” Occurrence of pharmaceuticals
in Finnish sewage treatment plants, surface waters and their elimination in drinking
water treatment processes” (Tampereen teknillinen yliopisto). Ympäristötieteen
päivien parhaan posterin diplomin sai Päivi Saari Suomen ympäristökeskuksesta ja
kunniamaininnan Anne Nykänen Helsingin yliopistosta.

Kansalliskomiteatilanne
Kansalliskomitean yhdyshenkilönä toimi Mika Sillanpää, joka osallistui IGBP:n
yhteyteen järjestettyyn DIVERSITAS-konferenssiin 13.-16.10. Cape Townissa EteläAfrikassa. SCOPE:n uudelleenjärjestäytymiskokoukseen 9.-12.6. Lontoossa osallistui
Ympäristötieteellisen seuran jäsen Olli-Pekka Penttinen.
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010
Ympäristötieteellinen seura ry pyrkii toimimaan monitieteellisen keskustelun foorumina ja
helpottamaan ympäristötutkimuksen ja -toiminnan yhteistyötä yli tieteiden välisten rajojen.
Yhdistys jatkaa toimintaansa kansalliskomiteana IGBP:ssa (International Geosphere-Biosphere
Program) sekä SCOPE:ssa (Scientific Committee on Problems of the Environment).
Kansalliskomiteana toimiminen on hyvä väylä viedä eteenpäin Suomea kiinnostavia teemoja ja
toisaalta tuoda kansainvälistä tietoa kansalliselle tasolle. Suomen Tiedeakatemiain Valtuuskunta
(STAV) rahoittaa kansalliskomiteoiden toimintaa vuosittain haettavilla matka- ja toimintaavustuksilla sekä vastaa tieteenalaunioneiden vuosittaisista jäsenmaksuista, joten Seuralle ei
kansalliskomiteana toimimisesta tule merkittäviä kustannuksia. Vuonna 2010 ei järjestetä sopivia
IGBP:n ja/tai SCOPE:n tilaisuuksia, joten seura ei saa kansalliskomiteatyöhön toimintaavustusta vuodelle 2010. Kansalliskomiteatyötä kuitenkin ylläpidetään sähköisen viestinnän
avulla ja huolehditaan yhteydenpidosta IGBP- ja SCOPE-järjestöihin.
Ympäristötieteellisen seuran kotisivuja ja muuta tiedotustoimintaa kehitetään edelleen.
Viestintää kohennetaan uuden logon myötä. Erityisesti kotisivuja pyritään muokkaamaan uuden
visuaalisen ilmeen mukaisiksi.
Jäsentiedotteessa 2010 jäsenistöä rohkaistaan tuomaan ehdotuksia miten seuran toimintaa
voitaisiin aktivoida, tehdä seuraa entistäkin tunnetummaksi ja miten jäsenmäärän väheneminen
voitaisiin kääntää kasvusuuntaan. Seuran toimintaa pyritään edelleen kehittämään ja löytämään
uusia toimintatapoja sekä hyödyntämään paremmin olemassa olevat ja mm. Seuran jäsenistön
kautta tulevat yhteistyömahdollisuudet.
Yhteistyötä Ympäristö ja Terveys -lehden kanssa edistetään ja jäsenistöltä pyritään saamaan
kirjoituksia vuoden 2010 numeroihin.
Ympäristötieteellinen seura ry:n vuosikokous pidetään 24.3.2010 Helsingissä, Tieteiden talolla.
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