Ympäristötyöryhmän kokous 30.8.2021 klo 17.00 –19.30
Paikalla. Puh. johtaja Virpi Lintunen, Sofia Honkavaara, Kimmo Lyytikäinen, Heikki
Knuutila, Markku Heikkilä, Jani Myllylä, Paula Pastell, Arja Tarela, Tuija Leppimäki,
Tero Kuparinen
Poissa: Jaana Viitakangas-Klemola, Erja Pentti, Teron alkuhartauden jälkeen:
Ympäristötyöryhmä esittää neuvostolle, että se kiirehtisi kiinteistöstrategian
valmistamista, sillä diplomia ei voi hyväksyä ilman sitä. Ympäristödiplomin auditointi
tehdään maaliskuussa. Sen vuoksi neuvoston tulisi vahvistaa kiinteistöstrategia
marraskuun kokouksessaan.
Päätettiin osallistua hiippakunnan järjestämiin koulutuksiin. Ympäristöpäivät
1-2.8.2021, joihin osallistuivat 1.8. Kimmo Lyytikäinen, Jani Myllylä, ja Markku
Heikkilä, sekä 2.8. osa-aikaisesti Heikki Knuutila. Tero Kuparinen osallistui
ympäristöpäiville molempina päivinä. Seurakunnan emäntä Tuija Leppimäki
osallistui koulutukseen viime keväänä. Koulutukset ovat ilmaisia ja kaikille avoimia.
Kimmo kartoittaa kiinteistöjen ilmastopäästöt Basiksesta saatujen tietojen avulla.
Seurakuntaviesti tiedottaa ympäristöasioista. Jani tekee diplomin hyväksymisen
jälkeen videon siitä, miten seurakuntamme toimii ympäristöystävällisesti, joka
laitetaan kotisivuille. Sivuille voisi jo nyt laittaa linkin ympäristödiplomiin. Jaana
Viitakangas-Klemola tämä linkki etusivulle. https://evl.fi/ymparistodiplomi
Arja päivittää hankintaohjeen ja lähettää sen hyväksyttäväksi marraskuun
neuvoston kokoukseen.
Jokaisen työntekijän pitää ilmoittaa mitä ympäristöystävällisiä tuotteita käyttää ja
vastata Sofian sähköpostiin, jotta voidaan laskea niistä saatavat pisteet. Asiasta
muistutetaan työntekijäkokouksissa ja Tero laittaa vielä kaikille
sähköpostimuistutuksen.
Jani pyrkii valmistamaan kasvatuksen vuosikellon ensi kokoukseen mennessä.
Luontopolut: Lempäälän Hakkarissa hiihtolatu, Kylmäkoski Veikkojen majalla on
latupohja ja pururata, Frisbee golf rata, Junkkarin puru- ja hiihtolatu osittain
seurakunnan mailla. Luontopolku Toukolassa. Viialan Kirsikkapuisto.
Keskusteltiin verkostoitumisesta yhteistyötä varten. Akaan ympäristöyhdistys? ELYkeskus on luonnollinen kumppani varsinkin, jos haetaan rahoitusta EU:lta vaikkapa
sähköautojen latauspisteitä varten, mutta se lienee seuraavan diplomin tehtävä.

Todettiin, että seitsemänkirkon pyörälenkki toteutetaan vuosittain lähetystyön
hyväksi ja laitetaan ympäristösuunnitelmaan.
Keskusteltiin siitä tulisiko meillä olla liikunta-agentti. Monilla liikunta-agentin
tehtäväkuva on epäselvä. Se on määritelty näin:

Seurakunnan Liikunta-agentin tehtävänkuva:
1. Tehdä näkyväksi seurakunnissa tapahtuvaa liikettä ja liikuntaa sekä innostaa
lisäämään liikettä seurakunnan toimintaan.
2. Luoda verkostoja paikallisiin yrityksiin, kouluihin ja urheiluseuroihin.
3. Välittää omalta osaltaan tietoa kokonaisvaltaisen liikkumisen hyödyistä.
4. Edistää kokonaisvaltaista kristillistä ihmiskäsitystä, johon liikunta oleellisesti liittyy.
5. Tehdä tunnetuksi Liikkuva seurakunta –ajattelua
Tehtävänkuva on luotu yhdessä Liikunta-agenttien kanssa. Seurakunnan Liikuntaagentiksi pääsee, jos omien resurssien ja esimiehen antamin valtuuksin voi toimia
Liikunta-agenttina. Ilmoittautuminen: mikko.makela@evl.fi Lisää liikkuvasta
seurakunnasta tästä linkistä. https://liikkuvaseurakunta.fi/liikunta-agentit/
Jätettiin Liikunta-agentin valitseminen avoimeksi. Todettiin että ennen korona
epidemiaa yhteistyötä on jo tehty Toijalan vauhdin kanssa järjestämällä filmi-ilta,
jossa katsottiin -60 luvun alun seiväshyppykilpailua Viialan urheilukentältä.
Tilaisuudessa palkittiin paikallisia urheilijoita. Urheiluseurojen kanssa on järjestetty
myös säännöllisesti Kumpula hölkkä, joka on startannut Kumpulan leirikeskuksesta.
Kiertotaloutta on hoidettu vaatteiden kierrätyksellä Diakoniatoimiston kautta.
Hautausmailla kiertotalous on hyvän järjestetty, jossa kierrätetään lähes kaikki
mahdollinen. Työntekijöiden tulee käydä lukemassa jätelaki
Korjauksessa pienimuotoisesti käytetty vanhoja materiaaleja. Uudisrakentamista ei
ole lähivuosien suunnitelmissa.
Nykyinen metsänhoitosuunnitelma on voimassa vuoteen 2027 asti. Uudessa
suunnitelmassa huomioidaan metsän monimuotoisuutta ja kestävyyttä lisäävät
tekijät.
Mitä vesistöjä seurakunnalla on? Seurakunnalla on rantaviivaa lähinnä leirikeskusten
Toukola ja Kumpula alueella.
Liikennettä koskevat asiat päivitetään seuraavaan matkustussääntöön. Kokous
päättyi klo 19.30 Seuraava kokous pidetään 12.10.2021 klo 17.00 seurakuntasalissa.

