Ympäristötyöryhmän kokous 12.10.2021 klo 17.00 –18.26
Paikalla: Sofia Honkavaara, Kimmo Lyytikäinen, Markku Heikkilä, Jani Myllylä,
Paula Pastell, Arja Tarela, sihteeri/puheenjohtaja Tero Kuparinen, Jaana Alasentie,
Erja Pentti osallistui Teamsin kautta
Poissa: Virpi Ojala, Jaana Viitakangas-Klemola, Heikki Knuutila, Tuija Leppimäki
Kävimme kokouksessa läpi ympäristökatselmusta ja keskustelimme niistä kohdista,
jotka Sofia oli merkinnyt punaisella ja joihin hän tarvitsi lisää tietoja tehdäkseen
ympäristösuunnitelmaa.
Päädyimme aikataulun suhteen pitämään kiinni aiemmin sovitusta eli siitä, että
voisimme pitää auditoinnin ensi vuoden kevään aikana, mahdollisesti jo helmimaaliskuussa. Tämä on kuitenkin riippuvainen siitä, että saamme kaikki diplomin
vaatimat minimikriteerit täytettyä. Niistä kiinteistöstrategia tuottaa eniten huolta,
koska kirkkoneuvoston hyväksymä kiinteistöstrategia on diplomin hyväksymisen
minimikriteeri ja sitä on ollut vaikea saada hyväksytyksi. Päädyimme siihen, että
meidän ei kannata kokoontua ennen kuin neuvosto hyväksyy kiinteistöstrategia.
Toivottavasti se tapahtuu hyvissä ajoin niin, että diplomi saataisiin maaliin.
Suunnitelman mukaan Sofia pyrkii valmistelemaan ympäristösuunnitelman
tammikuun puoleen väliin mennessä niin, että voimme jokainen tutustua siihen,
kommentoida sitä ja tehdä siihen mahdollisia muutoksia.
Kävimme yksityiskohtaisesti läpi ympäristökatselmusta ja tässä muutamia huomioita
siitä mitä keskustelimme.
Mahdollisesti ensi maalikuussa on tarkoitus toteuttaa luonto aiheinen messu
vaikkapa maailman metsäpäivänä niin kuin se tehtiin vuonna 2021. Nyt diakoniaväki
on aiheesta jo keskustellut ja aikaisempaan poiketen messu mahdollisesti
järjestettäisiin luonnon keskellä. Viimeksi se oli Kylmäkosken kirkossa 21.03.2021.
Totesimme, että yksikään meidän rippikouluista ei täytä vihreän riparin edellytyksiä
ja niiden täyttäminen vaikuttaakin tällä hetkellä mahdottomalta. Tärkeänä kuitenkin
pidettiin sitä, että osana rippikouluja tuodaan esille ympäristökysymykset hyvin
luonnollisella tavalla.
Keskustelimme siitä, miten jätelakikoulutus järjestettäisiin ja päädyimme siihen, että
seuraavassa työntekijäkokouksessa 4.11. kiinteistöväki toteuttaa sen yhdessä.
Kouluttamisesta ovat vastuussa lähinnä Kimmo Lyytikäinen, Paula Pastell ja Markku

Heikkilä. Jokainen voi myös kouluttaa itseään jätelain tuntemiseen lukemalla sitä
koskevat ympäristökatselmuksessa olevat nettisivut.
Keskustelimme muustakin koulutuksesta ja siihen ei näyttänyt olevan tarvetta
muuten kuin siinä, että työntekijöitä ja luottamusmiehiä tulee edelleen perehdyttää
ympäristödiplomin vaatimuksiin. Parhaiten se tapahtuu osallistumalla hiippakunnan
säännöllisesti järjestämiin koulutuksiin ja kahden vuoden välein järjestettäviin kirkon
ympäristöpäiviin, joista ympäristövastaava tiedottaa. https://evl.fi/plus/yhteiskuntaja-kirkko/kestava-kehitys/kirkon-ymparistopaivat
Pohdimme myös sitä tulisiko hankkia sovelluksia valaistuksen, lämmityksen ja veden
kulutuksen tarkkailuun emmekä pitäneet sitä tarpeellisena, koska tarkkailua voi
tehdä muutenkin. Maalämpöön siirtyminen on pienentänyt energian kulutusta jo
nyt. Led –valojen käyttö on myös vähentänyt kulutusta.
Emme nähneet tarpeelliseksi myöskään erikseen laskea seurakunnan hiilinielua,
eihän siihen meillä ole oikein työkalujakaan. Hiilinielut tulevat ilmi seurakunnan
metsänhoitosuunnitelmasta ja metsänhoitoyhdistys hoitaa seurakunnan metsiä,
jonka metsänhoitosuunnitelma on tehty vuoteen 2027 asti.

