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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 
 

Ilmansuojeluyhdistys ry (perustamisvuosi 1976) toimii alansa valtakunnallisena 

ympäristönsuojelujärjestönä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ilman- ja ilmastonsuojelua ja alan 

tutkimusta Suomessa. Yhdistys toimii myös yhdyssiteenä ilman- ja ilmastonsuojelun parissa työskentelevien 

henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen välillä Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys on Tieteellisten seurain 

valtuuskunnan (TSV) sekä kansainvälisen ilman- ja ilmastonsuojeluyhdistyksen (IUAPPA) ja Euroopan ilman- 

ja ilmastonsuojeluyhdistyksen (EFCA) jäsen. Toiminnassa keskeistä on julkaisutoiminta sekä tilaisuuksien, 

kuten seminaarien, Ilmanlaadun mittaajatapaamisen ja Lappeenrannassa järjestettävien 

Ilmansuojelupäivien järjestäminen. 

Ilmansuojeluyhdistyksellä on 323 jäsentä, joista 29 on yritys- ja yhteisöjäsentä. Tavoitteena on vuoden 2020 

aikana kasvattaa edelleen erityisesti yritys- ja yhteisöjäsenten määrää ja näkyvyyttä ja aktivoida alan 

opiskelijoita ja senioreita mukaan yhdistyksen toimintaan. 

 

JULKAISUTOIMINTAA 

Ilmansuojelu -lehti ilmestyy vuoden 2020 aikana 4 kertaa. Lehti on värillinen. Lehden toimittamisesta vastaa 

yhdistyksen palkkaama päätoimittaja. Lehden tehtävänä on kertoa ajankohtaisista ilman- ja 

ilmastonsuojeluun liittyvistä asioista. Lehden painosmäärä on 424 kpl. Ilmansuojelu - lehti jaetaan 

veloituksetta 85 yliopiston, korkeakoulun, ja ammattikorkeakoulun kirjastoon, sekä suurimpiin 

kaupunginkirjastoihin ja maakuntakirjastoihin. Lisäksi se toimitetaan kirjastoihin mm. Viroon, Englantiin ja 

Saksaan. Ilmansuojeluyhdistys tukee Boreal Environmental Research (BER) -lehden julkaisemista. 

Ilmansuojeluyhdistyksen julkaisema IS-lehti on liitettynä ARTO -tietokantaan, joka on kotimainen 

artikkeliviitetietokanta. 

 

TILAISUUDET, SEMINAARIT JA KOULUTUS 

Ilmansuojelupäivät järjestetään elokuussa 18.-19.8.2020. Ilmansuojelupäivät järjestetään 45. kerran. 

Päivien ohjelman suunnittelusta on vastuussa yhdistyksen hallitus ja ohjelmasuunnittelusta vastaa 

työryhmä. 

Ilmanlaadun mittaajatapaaminen järjestetään Porissa 6.-7.5.2020. Mittaajatapaamisen ohjelman 

suunnittelusta on vastuussa hallitus ja päivien ohjelmasuunnittelusta vastaa työryhmä.  

Vuoden aikana järjestetään kotimaan ekskursio. 

Vuosikokouksien yhteydessä keväisin ja syksyisin järjestetään pienseminaarit. Syyskokouksen yhteydessä 

vietetään yhdistyksen pikkujouluja. Muita seminaareja ja tapahtumia järjestetään tarpeen mukaan. 
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Jäsenhankintaan panostetaan vuonna 2020 mm. aktivoimalla alan opiskelijoita. Ilmansuojeluyhdistys lisää 

näkyvyyttään osallistumalla vuoden 2020 Tieteiden yöhön 16.1.2020 Tieteiden talolla. Lisäksi yhdistys 

järjestää lyhyempiä tilaisuuksia, jotka ovat yleisölle avoimia, esimerkiksi aamukahvitilaisuuksia. 

 

STIPENDIT 

Ilmansuojeluyhdistys jakaa vuonna 2020 maksimissaan kaksi stipendiä ansioituneille ilman- tai 

ilmastonsuojeluaiheisille opinnäytetöille. Stipendi sisältää osallistumisen Ilmansuojelupäiville sekä matka- ja 

majoituskustannukset halvimman mahdollisen matkavaihtoehdon mukaan. Stipendit jaetaan 

Ilmansuojelupäivillä, missä stipendinsaajat tai toinen heistä esittelee työtään. Stipendiä haetaan 

lähettämällä yhdistyksen sihteerille tiivistelmä sekä arvosana opinnäytetyöstä toukokuun loppuun 

mennessä. Hallitus päättää stipendien saajat kesäkuussa ja voi tarvittaessa käyttää ulkopuolisia 

asiantuntijoita päätöksen tukena. 

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

ISY jatkaa kansainvälisen ilman- ja ympäristönsuojelujärjestön IUAPPA:n (International Union of Air 

Pollution and Environmental Protection Associations) ja Euroopan ilman- ja ympäristönsuojeluyhdistysten 

kattojärjestön EFCA:n (The European Federation of Clean Air and Environmental Protection Associations) 

jäsenenä. ISY toimii YK:n Ilmastosopimuksen (UNFCCC) tarkkailijajäsenenä. ISY:n jäsenet voivat osallistua 

kansainvälisiin ilmastokokouksiin yhdistyksen mandaatilla. 

 

INTERNET JA SOSIAALINEN MEDIA 

Ilmansuojeluyhdistyksen internetsivujen kautta jaetaan tietoa sekä yhdistyksen jäsenille, että muille 

yhdistyksestä kiinnostuneille. Sivuilta saa monipuolisesti tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Sivujen 

kautta tiedotetaan tulevista ja menneistä seminaareista, matkoista ja muista tapahtumista. Sivujen kautta 

voi liittyä jäseneksi, lukea Ilmansuojelulehteä ja lähettää palautetta koskien lehteä. Etusivulla tiedotetaan 

ajankohtaisista asioista ilmansuojelussa.  

Ilmansuojeluyhdistyksellä on myös tilit sosiaalisessa mediassa Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä. 

Sosiaalisen median kautta jaamme ajankohtaisia Ilmansuojeluyhdistyksen uutisia, ilman- ja 

ilmastonsuojeluun liittyviä tapahtumia ja uutisia sekä yhteistyökumppaneidemme viestejä erikseen 

sovittavin ehdoin. 

 

TOIMINNAN ORGANISOINTI 

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jonka lisäksi kiinteänä elimenä toimii Ilmansuojelulehden 

toimituskunta. Ilmansuojeluyhdistyksen alaisena toimii myös Ilmansuojelupäivien ohjelmasta vastaava 

suunnittelutoimikunta, sekä Ilmanlaadun mittaajatapaamisen ohjelmasta vastaava suunnittelutoimikunta. 

Muita jaostoja perustetaan tarpeen mukaan ja niiden toiminta on projektiluonteista.  
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Yhdistyksellä on palveluksessaan osapäiväinen sihteeri, joka avustaa hallitusta asioiden toimeenpanossa ja 

päivittäisasioiden hoidossa. Yhdistyksen talousasiat hoitaa sihteeri yhteistyössä kirjanpidosta vastaavan 

Gerente Oy:n kanssa. 

Jäsentiedotus hoidetaan sähköpostin, Ilmansuojelu -lehden, yhdistyksen internetsivujen ja some -tilien 

kautta. Jäsenkirjeitä lähetetään sähköisesti noin kerran kuukaudessa sekä erityisesti ennen tärkeimpiä 

kokouksia ja tilaisuuksia. Myös laskutus hoidetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisesti. 

Yhdistyksen säästötilillä on varallisuutta yhteensä 25.699,12 euroa. Hallitus tekee selvityksen 

sijoitusmahdollisuuksista sekä esittelee suosituksensa jäsenistölle kevätkokouksessa 2020. 
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BUDJETTI VUODELLE 2020 

 

 


