Ympäristötyöryhmänkokouksen muistio 29.5.2020 klo 15.00. Akaan urheilukentän

katsomo

Paikalla: Sirkka-Liisa Koivisto, Sinikka Ylimäki, Arja Tarela, sihteeri Tero Kuparinen. Poissa: Mika
Pajunen, Virpi Lintunen, Heikki Knuutila, ja Kimmo Lyytikäinen, jonka Tero Kuparinen kutsui, mutta
joka ei ole työryhmän varsinainen jäsen.
Anteeksi monisanaisuuteni, mutta toivottavasti jaksat lukea muistion loppuun. Siinä on infoa.
1. Valitaan ympäristötyöryhmälle puheenjohtaja ja sihteeri
- Puheenjohtajaksi valittiin Virpi Lintunen ja varapuheenjohtajaksi Heikki Knuutila
- Todettiin että kirkkoneuvoston 26.9.2019 päivätyn päätöksen mukaisesti Tero
Kuparinen on sihteeri ja ympäristövastaava, jonka tehtävänä oli kutsua ensimmäinen
kokous koolle. Koska ympäristövastaava näki parhaimpana vaihtoehtona aloittaa
diplomin tekemisen uuden käsikirjan mukaan, pidettiin kokous vasta nyt. Uusi
diplomikäsikirja julkaistaan 23 - 24.9.2020 ympäristöpäivillä, jotka toteutetaan Teamsin
kautta. Käsikirjan alustava versio, johon ei tule enää suuria muutoksia jaettiin
kokouksessa. Uuden käsikirjan mukaan ympäristödiplomi on helpompi tehdä
verrattuna aikaisempaan vuoden 2012 käsikirjaan.
2. Varmistetaan että ympäristödiplomihanke on merkitty osaksi seurakunnan toiminta- ja
taloussuunnitelmaa. Keskustellaan kirkkoneuvoston antamista resursseista ympäristötyölle
ja kustannuspaikasta.
- Todettiin että ympäristödiplomi tulee merkityksi vuoden 2021 talous- ja
toimintasuunnitelmaan.
- Resursseista emme vielä keskustelleet. Totesimme että toistaiseksi ympäristötyön
kustannuspaikkana on yleishallinto. Kokouspalkkiot menevät neuvoston
kustannuspaikasta.
3. Käydään läpi ympäristödiplomin hakemisprosessi ja tutustutaan vuoden 2020
ympäristökäsikirjaan. Keskustellaan kirkon ilmasto- ja energiastrategian esittelemisestä
kaikkien työtekijöiden ja luottamushenkilöiden keskuudessa.
- Kävimme läpi hakemisprosessin ja perehdyimme käsikirjan sisältöön. Emme kuitenkaan
keskustelleet vielä siitä, kuinka esittelemme kirkon ilmasto- ja energiastrategian
työntekijöiden ja luottamushenkilöiden keskuudessa.
4. Määritellään ympäristövastaavan työnkuva, käsikirja s. 6.
- Kävimme ympäristövastaavan seitsemästä tehtäväkuvasta kolme ensimmäistä) jotka
ovat a) Ympäristöohjelman päivittämisestä ja seurannasta huolehtiminen b)
Henkilökunnan ympäristökoulutus yhteistyössä koulutuksesta vastaavien kanssa c)
Seurakunnan oman ympäristökatselmuksen tekemisen koordinointi. Tässä vaiheessa
totesimme, että välttääksemme asioiden turhaa toistoa, jatkamme näiden asioiden
käsittelemistä sitten kun kaikki ovat koolla.
5. Keskustellaan siitä, miten ympäristökatselmus tehdään, käytetäänkö esim. ulkopuolista
opiskelija-apua.
- Ympäristödiplomin tekeminen alkaa ympäristökatselmuksella, joka selvittää onko
ympäristöasiat hoidettu seurakunnassa diplomin edellyttämällä tavalla. Tutustuimme
opinnäytetyön tiivistelmän kautta siihen, miten Lahden seurakuntayhtymässä on tehty
sekä katselmus että ympäristöohjelma korkeakoulun opiskelijatyönä. Totesimme, että
voisimme kysellä yhteistyökumppania tämän kaltaiseen toimintaan esimerkiksi
Tampereen teknisestä yliopistosta tai lukioista.

6. Päätetään osallistumisesta kirkon ympäristöpäiville, jotka toteutetaan webiraanina
Teamsin kautta 23 – 24.9.2020.
- Ympäristöpäiville osallistuminen on suositeltavaa
7. Muut esille tulevat asiat
- Tiedoksi asioita, jotka on hyvä tietää. Alun perin kirkkoneuvosto valitsi työryhmään
myös Henni-Säde Kopperin. Hän on tällä hetkellä opintovapaalla, eikä voi osallistua
työryhmän kokouksiin. Alkuvuonna 2020 kirkkoherra Ali Kulhia antoi
ympäristövastaavalle suullisesti luvan valita ensimmäiseen kokoukseen Henni-Säteen
tilalle edustajan ja Tero valitsi Kimmo Lyytikäisen, joka sai tiedon toukokuisen
kokouskutsun kautta. Valitettavasti Kimmo ei päässyt paikalle. Tero antoi
diplomikäsikirjamateriaalin myös Hanna Jussilalle, joka vastaa seurakunnan
varhaiskasvatuksesta. Ympäristövastaavan ja myös kirkkoneuvoston mukaan
työryhmään tulisi kuulua: (Olen laittanut sivuun henkilön joka on asian edustaja)
a) vastuuhenkilö
Tero Kuparinen
b) taloushallinnon edustaja
Arja Tarela
c) kiinteistönhoidon edustaja
vierailee tarvittaessa
d) yhden tai useamman työmuotojen edustaja
Tero Kuparinen
e) puheenjohtaja
Virpi Lintunen
f) sihteeri (seurakunnan työntekijä, joka osaa kirjoittaa valmistelutekstejä) Tero
Talouspäällikön päätösehdotuksen mukaan lasten ja nuorten asiantuntijan
lisääminen työryhmään voi tuoda myönteisiä lapsi- ja nuorisovaikutuksia. (KN 26.9.)
Ympäristövastaavan mielestä tämä on tärkeä huomioida jatkossa.
Toivon mielipiteitä siitä esitetäänkö neuvostolle, että Henni-Säteen tilalle valitaan
toinen henkilökuntaan kuuluva työntekijä. Nyt työryhmä koostuu ainoastaan
luottamushenkilöistä ja vapaaehtoisista. Tämäkin voi olla hyvä kokoonpano, mutta
sen riski on siinä, että tieto ympäristöohjelmasta ei tavoita henkilökuntaa ja kun
auditointi toteutetaan voi käydä niin, ettei käytännössä ohjelmaa olekaan
toteutettu ja se tulee hylätyksi. Tätäkin asiaa sivusimme erään
esimerkkiseurakunnan kautta. Mielestäni tämä ei ole ongelma, jos
ympäristökatselmus ja -ohjelma tehdään koordinoidusti seurakunnan
vastuuhenkilöiden kautta ja sen voi toteuttaa oppilastyönäkin, jos jälki on hyvää.
Ainakaan se ei maksa mitään. Hiippakunnasta tulevan aiditoijan kustannus on noin
400 euroa. Ympäristödiplomi on kaikkien yhteinen asia, jossa tarvitaan jokaisen
yhteistyötä, sekä luottamushenkilöiden, henkilökunnan että sidosryhmien yhteistyö
on oleellista.
Viilan kirkon siirtymisestä maalämpöön on saatu jo mukavasti pisteitä!
Huoltomestari voi käydä esittelemässä asioita tarpeen vaatiessa.
8. Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta.
- tarkkaa ajankohtaa emme sopineet. Kutsu tulee elokuussa sihteerin tai puheenjohtajan
toimesta, jotka sopivat kumpi jatkossa hoitaa koollekutsumisen.
- Paikalla oleville sopivia aikoja olivat keskiviikko 16.30 – 18.00 tai 18.00
- Kokous päättyi klo 15.40

