Varsinais-Suomen Ympäristöosaamisen yhdistys ry
TOIMINTAKERTOMUS 2015
1. Yleistä
Toimintakausi oli yhdistyksen 18. täyden vuoden toimintakausi. Yhdistys on
toiminut tarkoituksenaan:
 kehittää Varsinais-Suomen ympäristöosaamista ja edesauttaa sen tunnetuksi
tulemista sekä
 kehittää Varsinais-Suomessa ja muualla maailmalla toimivien oikeushenkilöiden
yhteistyötä ympäristöalalla.
Yhdistys ei valitettavasti vielä päässyt edellisen toimintasuunnitelman mukaiseen tavoitteeseen saada 10 uutta
jäsentä, mutta yhdistys on hyvällä suunnalla tämän tavoitteen suhteen yhdistyksen aamukahvitilaisuuksien ja
henkilöjäsenmahdollisuuden kehittämisen myötä. Uusi jäsentaho Molok Oy liittyi vuonna 2015.
2. Toiminnan kehittäminen
Yhdistys haluaa palvella alueen yrityksiä toimintaperiaatteensa mukaan vahvistamalla alueellista tietotaitoa ja
projektitoimintaa. Tällaista ei ole alueella nyt tarjolla eli palvelu tulee tarpeeseen.
Vuoden 2015 aikana on jatkokehitetty ja testattu käytännössä Green Know-How Turku ympäristöliiketoiminnan kehittämispalvelua, joka tarjoaa yrityksille opiskelija- tai asiantuntijatyönä
toteutettavia ympäristöasioihin liittyviä projektimuotoisia kehittämishankkeita. Suunnittelun taustalla on idea
helposta, toimivasta, yrityslähtöisestä sekä opiskelijoiden osaamista kasvattavasta "projektimoottorista”.
Green Know-How Turku -palvelun tarkoituksena toimia porttina, jonka kautta yritykset voivat hyödyntää
kaikkien Turun alueen korkeakoulujen monialaista ympäristöosaamista. Green Know-How Turku ottaa vastaan
yrityksiltä tulevia ympäristöliiketoimintaan liittyviä kehittämishankkeita ja koordinoi ne oikeille toteuttajille.
Palvelun kautta toteuttavat projektit voivat olla esimerkiksi kartoitusten, mittausten, kyselyjen ja raporttien
tekemistä, yrityksen sparrausta tai yritysten ympäristöviestinnän kehittämistä. Projektien toteuttajia ovat
alueen opiskelijat sekä korkeakoulujen ja yritysten asiantuntijat.
Vuoden 2015 aikana pilotoitiin projektitoiminnan seuraavat muodot: Vuoden 2015 aikana järjestettiin 3 kpl
opiskelijatuuletuksia seuraavista teemoista SparkUp Portti-hankkeen toiminta, Loimaan Kauppalan toiminta
sekä Kojonkulman Hake Oyn markkinointi. Lisäksi järjestettiin 1 asiantuntijatuuletus Loimaan Kauppalan
hallitukselle. Opiskelijat olivat innokkaasti mukana ja toimeksiantajat ovat jo ottaneet käyttöön osan ideoista.
Varsinais-Suomen ympäristöalan toimintaa analysoitiin toteuttamalla ympäristöosaamisen kartoitus. Tämän
pohjalta aloitettiin yhdistyksen aamukahvitilaisuudet. Tämän lisäksi luotiin jäsenrekisteri, johon listattiin entisiä
sekä potentiaalisia jäsentahoja. Tämän lisäksi aloitettiin viestintälista, jolle markkinoitiin mm.
aamukahvitilaisuuksia. Lisäksi yhdistyksen alkuaikoja analysoitiin Niko Salmisen Pro gradu tutkielmassa ”Turun
kaupungin ympäristönsuojelutoimiston projektit 1995-2000 – Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi.”

3. Tilaisuudet ja seminaarit
Yhdistys järjesti eduskuntavaalien alla Ympäristöpaneelin 24.3.2015, jossa oli mukana 5 eduskuntaehdokasta.
Paneelia kuuntelemassa oli 64 osallistujaa.
Vuosikokous 12.5. Vuosikokouksessa Envieno Oy, Ledil Oy, 3dTech Oy

Osallistujia: 20

Syksyllä käynnistettiin yhdistyksen aamukahvitilaisuudet jäsenille. Tilaisuudet järjestettiin Heidekenillä
torstaisin klo 8.30-10. Ohessa aamukahvit, niiden teemat/puhujat sekä osallistujamäärät.
17.9. Jätehuolto juridiikan näkökulmasta, lakimies Eero Kokkonen.
15.10. Niitetty ruoko hyötykäyttöön, Tero Almi Rantaparturit Oy.
Kalan tehokas hyödyntäminen, Pekka Matikainen Kala-apu Oy
26.11. Kiertotalous yhteistyö, Piia Nurmi Turun amk
Toisen jäte on toisen raaka-aina, Nina Aarras TY
10.12. Glögitilaisuus

Osallistujia: 9
Osallistujia: 8
Osallistujia: 17
Osallistujia: 9

4. Tiedotus
Yhdistyksen tiedotusta parannettiin aloittamalla kuukausittaiset jäsenkirjeet. Kirjeitä lähetettiin yhteensä 4 kpl,
syys-joulukuussa 2015.
Yhdistyksen järjestämään Ympäristöpaneelia, vuosikokousta sekä aamukahvitilaisuuksia mainostettiin usealla
eri tavalla suoraan jäsenistölle, kootulle viestintälistalle sekä yhdistyksen Facebook sivujen kautta.
Yhdistyksen nettisivujen ajankohtaisuutta parannettiin tuomalla uutisia tapahtumista sivustolle.
5. Hallinto
Toimintakaudella yhdistyksen palveluksessa ei ollut vakituisia työntekijöitä. Taloudenhoidosta ja kirjanpidosta
vastasi Minna Hörkkö. Toiminnantarkastajana toimi Miika Meretoja.
Yhdistyksen yhteisöjäsenmäärä oli 11.
Yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet:
Hallituksen puheenjohtaja toimi Stella Aaltonen
Hallituksessa oli 7 jäsentä ja 5 varajäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin: Eero Kokkonen, Pasi Mikkola, Antti Siipola, Timo Vuorisalo, Piia Nurmi,
Martin Brandtia ja Aleksis Klapia.
Varajäseniksi valittiin Nina Aarras, Juha Kääriä, Mikaela Sundqvist, Niina Vieno, ja Merja Haliseva-Soila.
Hallitus kokoontui vuonna 2015 viisi kertaa: 20.1., 25.2., 4.5., 18.8. ja 20.10.2015. Yhteensä kokouksissa kävi 35
ihmistä.
6. Talous
Yhdistyksen talous oli vakaa.

