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1. ESIPUHE
Raamattu alkaa sanoilla: ”Alussa Jumala loi taivaan ja maan… ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja
kaikki oli hyvää.”
Luomakunta on lahja meille kaikille jossa saamme elää. Ihmiselle on myös annettu erityistehtävä
huolehtia luomakunnasta jonka osana itsekin olemme. Huolehtiminen vaatii kuitenkin pohdintaa ja
ponnistuksia. Usein on niin että mitä paremmin yksilö itse voi, sen paremmin yksilö hoitaa myös
ympärillään olevia ihmisiä ja luontoa. Ympäristöohjelma on tälläkin tavoin nivoutunut seurakuntien
koko toimintaan.
Ihmisten tukeminen auttaa siis näin myös toisia huolehtimaan paremmin luonnosta. Tämä ei
kuitenkaan riitä. Rima tulee asettaa korkealle, jotta toisaalta voimme visioida yhdessä miten parhaiten
huolehdimme koko luomakunnasta ja toisaalta pohtia pieniä arjen toimia jotka pieneltä osaltaan
edesauttavat suuren päämäärän tavoittelemista.
Joku on sanonut että päämäärä ei ole tärkeintä, vaan liike. Tämä pätee myös ympäristöohjelman
seuraamiseen ja sen jatkuvaan parantamiseen. Tämä ympäristöohjelma ei ole ensiaskel vaan olemme
alkutaipaleen jälkeen rohkeasti ottamassa askelia eteenpäin. Samalla olemme tietoisia siitä että
työmme ei koskaan lopu vaan kurotamme aina parempaa kohti.
Luomakunnasta huolehtiminen on myös tulevaisuudesta huolehtiminen. Olemme vastaanottaneet
maailman siinä kunnossa, jossa se silloin oli. Tehtävämme on huolehtia luomakunnasta niin, että myös
meidän jälkeemme tulevat sukupolvet saavat nauttia ja huolehtia Jumalan antamasta lahjasta. Tähän
liittyy oma oppiminen ja hyvien käytäntöjen luominen, jotka ajan mittaan tulevat luonnollisimmaksi
ajattelutavoiksi arjessa.
Olemme yhteisellä matkalla. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitä ja vastuunkantajia heidän
panoksestaan. Erityiskiitos kuuluu Tage Lampénille ja Juhani Manniselle jotka ovat innostaneet meitä
yhteisessä haasteessa!
Yhdessä eteenpäin!
Ulrik Sandell
kirkkoherra
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
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2. LUKIJALLE
Kädessäsi on Kauniaisten seurakuntayhtymän ympäristöohjelma vuosiksi 2016–2020, joka on laadittu
Kirkon ympäristödiplomin 2012–2015 uusimista varten. Sen otsikointi ja kappalejako noudattavat
Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan vuoden 2012 version rakennetta. Tämä helpottaa selvityksessä
annettujen tietojen vertailua ympäristödiplomin edellyttämiin vaatimuksiin.
Diplomikäsikirja on jaettu 14 päälukuun, jotka kattavat kaikki diplomiin sisältyvät aihepiirit alkaen
diplomin esittelystä päättyen liikenneteemaan. Tämä ympäristöohjelma sisältää vastaavat luvut
samoine alaotsikoineen. Näiden jatkeena on kussakin luvussa vielä ”Tavoitteet kaudelle 2016–2020”.
Nämä tavoitteet pyritään toteuttamaan esitetyn aikataulun puitteissa ja niiden toteutumisesta
laaditaan selvitys vuosittaisessa talous- ja toimintasuunnitelmassa.
Ympäristöohjelman kriteerit perustuvat seurakuntayhtymämme omiin sekä Kirkon ympäristödiplomin
käsikirjassa hyväksi havaittuihin käytäntöihin. Toimintaa kehitetään vastaamaan ulkoisia ja sisäisiä
muutoksia. Vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin sisällytetään ympäristötavoitteet yhtenä kohtana.
Toimenpiteiden vastuuhenkilöt eivät voi yksin ylläpitää ja kehittää järjestelmää. Ympäristötyöryhmän
toiminta ei myöskään yksin riitä, vaan jokainen työntekijä ja seurakuntayhtymän palvelujen käyttäjä
vaikuttaa omalta osaltaan tavoitteiden saavuttamiseen.

3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI
3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.11.2014 hakea ympäristödiplomin uusimista ja
asetti 18.11.2014 ympäristötyöryhmän jäsenet:
Lasse Javanainen
Tiro Rohkimainen
Tage Lampén
Pippi Collander
Juhani Manninen
Jukka Sipponen
Carola-Tonberg-Skogström

puheenjohtaja, talouspäällikkö, seurakuntayhtymä
nuorisotyönohjaaja, suomalainen seurakunta
luottamushenkilö, svenska församlingen
luottamushenkilö, svenska församlingen
luottamushenkilö, suomalainen seurakunta
ylivahtimestari, yhtymän edustaja
kappalainen, svenska församlingen

Ympäristövastaava, Lasse Javanainen
Energia-/vaaralliset aineet, Jukka Sipponen
Työryhmän sihteeri, Tiro Rohkimainen
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3.2. Sisäinen ympäristökatselmus
Ympäristötyöryhmä teki sisäisen väliauditoinnin yhdessä henkilökunnan kanssa vuonna 2013. Siinä
käytiin läpi toiminnot eri tehtäväalueiden edustajien kanssa. Auditoinnissa käytiin läpi kaikki
seurakuntayhtymän toiminnoissa syntyvät ympäristövaikutukset ja sitä verrattiin alkuperäiseen
ympäristökatselmukseen
sekä
huomioitiin
ulkoisen
auditoinnin
kehittämisehdotukset.
Väliauditointiraportti on tämän ympäristöohjelman liitteenä nro 1.

3.3. Ympäristöohjelma
Ympäristökatselmuksen pohjalta laadittiin vuosille 2016−2020 ympäristöohjelma, jossa asetettiin
konkreettiset tavoitteet ja vastuuhenkilöt. Uuden ohjelman laadinnassa eri toimialojen edustajat ovat
antaneet panoksensa työn valmistelun yhteydessä. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi
ympäristöohjelman 12.5.2015, ja siitä tiedotettiin seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille.
Hiippakunnan nimeämä auditoija tarkastaa ympäristöjärjestelmän syksyllä 2015.
Ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain seurakuntayhtymän
tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetään seuraavan
vuoden tavoitteet yksityiskohtaisemmin kunkin yksikön kohdalla.
Alkuperäisen ympäristöohjelman tavoitteiden toteutuminen käy ilmi väliauditointiraportista.

3.4. Seuranta
Ympäristöohjelman seuranta tapahtuu eri tehtäväalueiden jatkuvan seurannan pohjalta laadittujen
raporttien liittämistä yhtymän vuosittaiseen toimintakertomukseen.

3.5. Johdon sitoutuminen
Yhteinen kirkkoneuvosto osoitti sitoutumisensa Kauniaisten seurakuntayhtymän ympäristöohjelmaan
päättäessään 23.3.2009 hakea Kirkon ympäristödiplomia vuosille 2012–2015. Päättäessään
18.11.2014 ympäristödiplomin uusimisen vuosiksi 2016–2020, yhteinen kirkkoneuvosto sitoutui
edelleen hakemuksessa mainittuun ympäristöohjelmaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan 12.5.2015 sitoutui ympäristötavoitteisiin hyväksyessään
ympäristöohjelman.
Kun yhteinen kirkkoneuvosto oli hyväksynyt ympäristöohjelman, se lähetettiin tiedoksi yhteiselle
kirkkovaltuustolle sekä seurakuntien seurakuntaneuvostoille, jolloin tieto asiasta meni kaikille
luottamushenkilöille.
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3.6. Ympäristövastaavan ja -työryhmän nimittäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän ympäristövastaavaksi talouspäällikkö Lasse
Javanaisen elokuussa 2012. Hänen tehtäviinsä kuuluu ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumisen
seuranta, henkilökunnan koulutus ja muut työnjaossa sovitut tehtävät. Yhteinen kirkkoneuvosto
päätti, että ympäristövastaava voi jatkossakin käyttää ympäristötyöryhmän asiantuntemusta
tehtäviensä hoidossa.

3.7. Henkilöstön koulutus
Ympäristödiplomin uusimistyön yhteydessä ympäristötyöryhmä korosti ympäristövaikutuksien
merkityksestä ja painotti jokaisen työntekijän omaa vastuuta ympäristöasioissa. Lisäksi aihetta on
käsitelty seurakuntien sisäisissä työkokouksissa sekä seurakuntayhtymän yhteisissä työkokouksissa.
Ohjelman uusimisen yhteydessä tehtäväalueiden edustajien kanssa käydyt keskustelut ovat toimineet
eräänlaisena koulutuksena. Samassa yhteydessä on todettu henkilöiden voimakkaan sitoutumisen
ympäristöohjelmaan.
Yhtymän edustajia on osallistunut Kirkkohallituksen järjestämille ympäristöpäiville ja auditoijien
neuvottelupäiville.
Lisäksi energiavastaava on osallistunut oman alansa koulutustilaisuuksiin.

3.8. Pisteet ja tarkistustaulukko
Liitteenä Nro 2 oleva pistetaulukko sisältää pisteet ja lyhyet perustelut

3.9. Auditointi
Kun ympäristöohjelma on valmistunut ja ympäristövastaava ja -työryhmä on nimetty ja yhteinen
kirkkoneuvosto on sen hyväksynyt, ohjelma auditoidaan ja suoritetaan ulkoinen ympäristökatselmus.
Auditoinnin ja tarkastuksen tekee Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin nimeämänä Irene Erkko-Piri.

3.10. Diplomin uusiminen
Diplomin uusimista varten ympäristövastaava ja työryhmä päivittävät ympäristökatselmusraportin
siltä osin kuin siinä on tapahtunut oleellisia muutoksia. Tehty väliauditointiraportti sisältää edellisen
ympäristöohjelman toteutumisen sekä ulkoisessa auditoinnissa esitetyt kehitysehdotukset.
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3.11. Tehtäväalueiden ympäristövastaavat
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että varsinaisen ympäristövastaavan tehtäviä hoitaa yksi henkilö.
Energia-/vaarallisista aineista vastaavaksi on nimetty Jukka Sipponen. Varsinaisia tehtäväalueiden
ympäristövastaavia ei ole tarkoituksenmukaista pienen työyhteisön vuoksi valita. Eri tehtäväalueiden
vastaavat huolehtivat omalta osaltaan ympäristöön liittyvistä aiheista.
Ympäristötyöryhmä jatkaa toimintaansa ympäristövastaavan johdolla, ja on hänen, energiavastaavan
sekä tehtäväalueiden vastaavien tukena ja apuna.

3.12. Lisäkoulutus
Henkilöstön ympäristökoulutus otetaan osaksi työntekijöiden koulutusta. Se otetaan osaksi
seurakuntayhtymän sisäistä koulutussuunnitelmaa. Kehityskeskustelujen yhtenä osana käydään läpi
tarve ympäristöön liittyvään koulutukseen. Sisäisissä työkokouksissa käsitellään yhtenä osana
ympäristöön liittyviä asioita. Kirkon ympäristöpäiville ja auditoijien neuvottelupäiville lähetetään
ainakin yksi osallistuja kumpaankin. Eri tehtäväalueiden vastaavat osallistuvat lisäksi oma alansa
ympäristökoulutustilaisuuksiin, esimerkiksi energia. Ympäristötyöryhmä jatkaa toimintaansa ja tuo
tarvittaessa oman asiantuntemuksensa työyhteisön avuksi.
Koulutuksen apuna ovat erilaiset teemapäivät sekä vierailut ympäristökohteissa, esim. Luontokeskus
Haltia. Haltiassa käytiin 2014.

3.13. Viestintä
Seurakuntayhtymän ja seurakuntien kotisivuilla on linkki ympäristöohjelmaan. Ruotsalaisen
seurakunnan omassa ”Vår församling” -lehdessä kerrotaan aiheesta. Kirkollisia lehtiä, esim. ESSE ja
Kyrkpressen, voidaan hyödyntää tiedottamisessa. Lisäksi tiedottamisessa voidaan käyttää KaunisGranipaikallislehden laajaa levikkiä Kauniaisissa. Seurakuntalaisia kannustetaan osallistumaan
ympäristöohjelman kehittämiseen luomalla linkki seurakuntien ja yhtymän kotisivuilta sekä
Facebook’ista ympäristöohjelmaan. Ympäristötyöryhmän jäsenet tuovat aktiivisesti esille
näkemyksiään omissa sosiaalisissa verkostoissaan. Lisäksi Diplomin uusimisesta on maininta
kotisivuilla ja työryhmän jäsenen haastattelusta oli artikkeli ESSE-lehdessä.

3.14. Oma väliauditointi
Väliauditointi tehtiin vuoden 2013 alussa ja raportti on päivitetty 25.4.2013, Liite Nro 1. Auditoinnin
suoritti osaksi ympäristötyöryhmä sekä henkilökunta työkokouksissaan. Väliauditointi perustui
asetettuihin tavoitteisiin ja niiden toteutumisiin.
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3.15. Muut toimenpiteet
Ympäristötyöryhmä teki ympäristöasennekartoituksen uusinnan syksyllä 2014. Kysymyslomakkeet
lähetettiin seurakuntayhtymän henkilöstölle sekä luottamushenkilöille. Asenne oli pääosin
myönteinen ja samaa tasoa kuin vuonna 2011 diplomia haettaessa.
Lähetettiin kysely Ilkka Sipiläiselle: kuinka tarkasti pitää yksittäisen seurakunnan seurata
lainsäädännön muutoksia vai hoidetaanko se keskitetysti ympäristöasioiden seurantaryhmän
toimesta? Vastaus liitteessä Nro 4.

3.16. Tavoitteet kaudelle 2016–2020
Tavoite
Sisäinen
ympäristökatselmus
ja oma väliauditointi
Ympäristöohjelma
Henkilökunnan
koulutus
Auditointi (ulkoinen)

Keinot
Sisäisenä
ympäristökatselmuksena
toimiva väliauditointi
päivitys
Sisäinen ja ulkoinen
koulutus
Auditointi suoritetaan

Aikataulu
2018

Lisäkoulutus

Teemapäivät,
tutustumiskäynnit yms.

Vuosittain

2015
Vuosittain
2015

Vastuuhenkilö
Ympäristötyöryhmä
sekä henkilökunnan
työkokoukset
Ympäristötyöryhmä
Kehittämiskeskustelut
ja ulkoiset kurssit
Tuomiokapitulin
nimeämä auditoija
Ympäristövastaava ja
ympäristötyöryhmä
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4. TOIMINTA JA TALOUS
4.1. Toiminta- ja taloussuunnitelma
Seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmissa 2015 on maininta ympäristödiplomin
uusimisesta. Hakuprosessin yhteydessä käydään läpi eri osa-alueiden ympäristövaikutukset. Uudet
tavoitteet asetetaan seuraavassa seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Tulevissa
toimintakertomuksissa tullaan raportoimaan tavoitteiden toteutumisesta.

4.2. Hankinnat
Seurakuntayhtymässä on voimassa kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäisen valvonnan ohjeistus
vuodelta 2009. Ohjeistus sisältää myös seurakuntayhtymän hankintaohjeet. Pääsääntönä on, että
seurakuntayhtymän hankinnat tulee tehdä hyvän hallintotavan mukaisesti ja niiden tulee noudattaa
lakia julkisista hankinnoista. Hankintoihin liittyvät toimintaohjeet määritellään hankintaohjeessa.
Hankintaohje on vuodelta 2011 ja se sisältää mm. hankintojen ympäristöominaisuudet ja -vaatimukset
sekä Reilun kaupan tuotteet.
Hankintaohje: liite No 4

4.3. Vastuullinen sijoittaminen
Seurakuntayhtymä ja seurakunnat noudattavat kaikissa sijoituksissaan kirkkohallituksen laatimia
eettisen sijoittamisen periaatteiden ohjeita.

4.4. Hiililaskuri
On olemassa ja testattu, mutta ei vielä käytössä. Kirkon palvelukeskukseen siirtyminen on vienyt
suunniteltua enemmän aikaa. Resurssit eivät ole riittäneet laskurin käyttöönottoon.

4.5. Vastuulliset sijoitusrahastot
Yhtymän sijoitukset vastuullisiin sijoitusrahastoihin on noin 5 %.
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4.6. Lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan myönnettyjen varojen osuus
verotuloista
Yhteistalouden budjetoiduista verotuloista 7 % ohjautuu lähetystyöhön ja kansainväliseen
diakoniatyöhön. Seurakuntaneuvostojen päätöksellä kyseinen summa jaetaan jäsenmääriensä
suhteessa mm. Suomen Lähetysseuralle, Kirkon Ulkomaanavulle ja Suomen Merimieskirkolle.

4.7. Ympäristömerkityt tuotteet
Toiminnassa pyritään käyttämään ympäristömerkittyjä tuotteita silloin kun se on mahdollista.
Ympäristömerkittyjä tuotteita käytetään seuraavissa tuoteryhmissä:
– kirjekuoret (1)
– lehtiöpaperit (1)
– puhdistusaineet (1)
– toimistopaperit (5)
– wc-paperit (1)
– tee (2)
– käsipyyhkeet (1)
– kahvi (2)
– käsienpesuaineet (5)
– sokeri (2)
– käsiastianpesuaineet (5)
– hedelmät osittain(2)
– mopit (5)
– leikkokukat (2)
– sisustusmateriaalit(5)
– tietokoneet (3)
– post-it laput (1)
– monitoimikone (3)
– pyykinpesuaine (1)
– muovitaskut (1)
– osoitetarrat (1)
– lyijykynät (1)
1.
2.
3.
4.
5.

Joutsenmerkki
Fairtrade
Energy Star
Luomu
Eu Ecolabel

4.8. Ympäristöindikaattorit
Ympäristötavoitteita
on
asetettu
ja
ympäristöindikaattoreiden avulla, joita ovat:
Sekäjäte
Sähkönkulutus
Lämmönkulutus
Vedenkulutus
Paperinkulutus

niiden

toteutumista

Jätehuolto
Energia ja rakentaminen
Energia ja rakentaminen
Energia ja rakentaminen
Toimistot

seurataan

kohta 6.14
Kohta 8.15.2
Kohta 8.15.2
Kohta 8.15.2
Kohta 10.8.1

vuosittain
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4.9. Hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelma ja kompensointi
Otetaan systemaattiseen käyttöön lähivuosina. Tarvitaan pitempiaikainen lukusarja tavoitteiden
määrittelemiseksi.

4.10. Muut toimenpiteet
Ei muita toimenpiteitä

4.11. Tavoitteet kaudelle 2016−2020
Tavoite
Toiminta- ja
taloussuunnitelma

Hankinnat

Vastuullinen
sijoittaminen

Hiililaskuri
Vastuulliset
sijoitusrahastot
Lähetystyön ja
kansainväliseen
diakoniaan
myönnettyjen varojen
osuus verotuloista
Ympäristömerkityt
tuotteet

Keinot
Taloussuunnitelmassa
määritellään
toimintokohtaiset
tavoitteet
Noudatetaan v. 2011
laadittua
hankintaohjetta liite
Nro 4
Seurakuntayhtymä ja
seurakunnat
noudattavat kaikissa
sijoituksissaan
kirkkohallituksen
laatimia vastuullisen
sijoittamisen
periaatteiden ohjeita.
Otetaan käyttöön
Yhtymän sijoituksista n.
5 % vastuullisissa
sijoitusrahastoissa
Yhteistalouden
budjetoiduista
verotuloista 7 %
ohjautuu
kansainväliseen
diakoniatyöhön.
Seurakuntayhtymän
hankintaohje. Kaikissa
hankinnoissa yhtenä
kriteerinä ovat
ympäristöominaisuudet

Aikataulu
Vuosittain
talousarvion
laadinnassa

Vastuuhenkilö
Kirkkoherrat ja
tehtäväaluevastaavat

Tarkistetaan
vuosittain

Talouspäällikkö ja
ylivahtimestari

Vuosittain
Talouspäällikkö
talousarvion
Sijoitusryhmä
laadinnassa sekä
neljännesvuosittain
sijoitusryhmän
kokouksessa

2016–2017
Tarkistetaan
vuosittain

Talouspäällikkö
Talouspäällikkö

Vuosittain
talousarvion
laadinnassa

Kirkkoherrat ja
talouspäällikkö

Tarkistetaan
vuosittain

Talouspäällikkö,
ylivahtimestari,
kirjanpitäjä ja
emäntä
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Ympäristöindikaattorit

Ympäristötavoitteiden Vuosittain
toteutumista seurataan
määriteltyjen
indikaattoreiden avulla
vuosittain
Hiilidioksidipäästöjen
Laskuri otetaan
Otetaan käyttöön
vähentämissuunnitelma käyttöön 2016–2017,
2020
ja kompensointi
jonka jälkeen saadaan
lähtötilanne

Ylivahtimestari

Talouspäällikkö

5. YMPÄRISTÖKASVATUS
5.1. Ympäristökasvatussuunnitelma
”Seurakunnan ympäristökasvatus perustuu kristilliseen luomisuskoon. Jumala ei luonut kasveja ja
eläimiä vain ihmistä varten, vaan niillä on myös itseisarvonsa. Toisaalta Jumala asetti ihmisen
viljelemään ja varjelemaan luomakuntaansa. Kristinusko lopetti luonnon palvonnan mutta Raamatun
Jumala ei riisu luonnolta pyhyyttä, päinvastoin Jumala siunasi kalat, linnut, ihmiset ja maan hedelmät
(1. Moos. 1:22,28, 5. Moos.7:13). Siunattua ei saa kohdella miten hyvänsä – Raamattu opettaa
kohtuullista elämäntapaa.” (Kirkon ympäristökäsikirja 2005)
Ympäristökasvatus sisällytetään taloussuunnitteluun. Taloussuunnitelman jokaisessa osa-alueessa on
maininta ympäristön huomioonottamisesta. Jokaisen tehtäväalueen ympäristökasvatuksen
toteutuksesta raportoidaan toimintakertomuksessa ja tavoitteet asetetaan toimintasuunnitelmassa.
Parhaimmillaan ympäristökasvatus toteutuu läpäisyperiaatteella molempien seurakuntien kaikessa
toiminnassa.
Molemmilla seurakunnilla on oma suunnitelmansa. Ne ovat liitteinä N:o 6. ja 7 tämän asiakirjan
lopussa.

5.2. Ympäristöasiat sisältyvät seurakunnan jumalanpalveluselämään.
5.3. Ympäristöasiat eri työmuodoissa
Yllämainittujen otsikoiden asiat ovat liitteissä N:ot 6. ja 7.

5.4. Ympäristöaiheiset erityisjumalanpalvelukset
–
–

luomakunnan sunnuntaimessut vietetään vuosittain syys- ja lokakuussa
lapsi- ja perhetyössä vietetään 2 kertaa perhemessu sekä kevätmessu tai sadonkorjuumessu,
jotka molemmat keskittyvät luontoon liittyviin aiheisiin.
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–
–

ruotsalaisessa seurakunnassa keväällä jumalanpalveluksen teemana on pyhiinvaellys.
Pyhiinvaellus suuntautuu luonnonsuojeluaiheisiin tai muihin luontokohteisiin
lisäksi virsivalinnoissa huomioidaan ympäristöaiheet

5.5. Erityiset ympäristötapahtumat






Suomalaisen seurakunnan henkilökunta vieraili Luontokeskus Haltiassa 2014.
Vuosittain järjestettävä lemmikkieläinten ja omistajien adventtihartaus
Vuosittainen kranssien sidonta- tai kukkien istutuspäivä
Kaksi kertaa vuodessa suoritettu retriittitapahtuma, jonka yhteydessä kävellään luonnossa.
Varhaisnuortenleireillä on järjestetty säännöllisesti luontoon ja luomakuntaan liittyvä rastirata.

5.6. Hiljaisuudelle rauhoitetut paikat
Keväällä 2015 on pyydetty suunnittelijalta ehdotus paikan toteuttamiseksi kirkon läheisyyteen.

5.7. Verkostoyhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen




Koulujen, päiväkotien ja -kerhojen kanssa yhteistyö on jatkunut jo vuosikymmenien ajan
Yhteistyö kaupungin sekä eri puolueiden kanssa on tiivistä
Luottamushenkilöiden kautta yhteydet Suomen Latuun Grani Ladun kautta ja Kauniaisten
Ympäristöyhdistykseen. Ympäristöyhdistyksellä on edustaja työryhmässä ja sitä kautta on
saatu merkittävää apua diplomin valmistelussa ja uusimisessa. Suomalaisen seurakunnan
luottamushenkilö Nina Cross, ammatiltaan auditoija, on antanut kommenttinsa diplomin
uusinnan yhteydessä.

5.8. Ympäristökasvatuksessa on otettu käyttöön välillisen vaikuttamisen menetelmät
Seurakuntien kotisivulta on linkki Kirkon ympäristösivuille, omaan ympäristöohjelmaan sekä muiden
ympäristöön liittyvien yhteistyötahojen sivuille. Toiminnassa hyödynnetään internetin sekä sosiaalisen
median antamia mahdollisuuksia.
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5.9. Muut toimenpiteet




Seurakunta on järjestänyt Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti vihreitä rippikouluja.
Lapsille järjestetään säännöllisesti niin sanottuja ”Metsäkirkko/Mukulamessu” tapahtumia.
Niissä korostetaan luonnon ja ympäristön merkitystä.
Nuorten toiminnassa otetaan luonto teemaksi. Isoiskoulutus sisältää ympäristökasvatusta.

5.10. Tavoitteet kaudelle 2016–2020
Tavoite
Keinot
Hiljaisuudelle rauhoitettu On pyydetty
paikka
suunnitelma paikan
toteutettavaksi

Aikataulu
2016

Vastuuhenkilö
Kirkkoherrat ja
ympäristöryhmä

6. JÄTEHUOLTO
6.1. Jätehuoltoselvitys
Kauniaisten seurakuntayhtymän jätehuolto
noudattaa Kauniaisten kaupungin jätehuoltomääräyksiä. Kunta on osallisena seutukunnan
yleisessä jätehuoltojärjestelmässä, HSY:ssä.
Kirkko ja seurakuntarakennus
Kirkolla on jätehuoltoastioita varten erillinen katos. Seka- ja energiajätettä varten on kaksi 300 l:n
astiaa, biojätteille on varattu 140 l astia, kartongeille on erillinen kehikko sekä keräyspapereille oma
laatikko. Energiajäte sekä nestepakkauskartongit laitetaan nyt sekajäteastioihin, koska ne menevät
uuteen jätteenpolttolaitokseen. Lisäksi on hankittu 180 l lasijäteastia. Metallijätettä syntyy kovin
vähän ja se toimitetaan Kauniaisten rautatieaseman läheisyydessä olevaan keräyspisteeseen.
Toimistossa on kussakin työpisteessä sekajätettä varten roskakori sekä keräyspaperia varten erillinen
keräyslaatikko. Määrätty vastuuhenkilö tyhjentää astiat niiden täytyttyä.
Keittiössä on sekajätteille oma jätesäkki sekä biojätteelle erillinen biojätesäkki. Lasinkeräykselle on
olemassa erillinen astia. Pahvit ja kartongit viedään jätekatokseen.
Vaarallisia aineita syntyy vähän ja ne kierrätetään asianmukaisesti tavarantoimittajien kautta tai
viedään erillisiin kunnan keräyspisteisiin.
Sähkö- ja elektroniikkaromu, kodinkoneet, toimistolaitteet, värikasetit yms. toimitetaan niille
kuuluviin keräyspisteisiin. ATK-laitteet on vuokrattu, joten vuokranantaja hoitaa niiden kierrätyksen.
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Sebastos
Keittiössä on kolme erillistä astiaa, sekajätteille, biojätteille sekä energiajätteelle, kullekin omansa. Ne
tyhjennetään taloyhtiön jätekeräyspisteeseen. Kertynyt lasi- ja pienmetallijäte (mm.
vauvanruokapurkit) käytetään myyjäisissä myytäviin tuotteisiin. Varalliset aineet annetaan takaisin
niiden toimittajille.
Toimistohuoneissa on työpisteissä sekajätettä varten roskakori sekä keräyspaperia varten erillinen
keräyslaatikko. Määrätty vastuuhenkilö tyhjentää ne tarvittaessa.
Kolumbaario
Kolumbaariossa syntyy biojätettä (kukat) sekä pienmetallijätettä, joille on erilliset keräysastiat. Ne
tyhjennetään asianmukaisiin keräyspisteisiin.

6.2. Jätehuoltosuunnitelma
Jätekatoksen laajentamisen suunnittelu ei toteutettu. Laajennus todettiin erittäin kalliiksi. Kun
Vantaalle valmistunut jätteenpolttolaitos mahdollisti seka- ja energiajätteen tehokkaan käsittelyn,
laajennuksesta luovuttiin. Lisäksi pystyttiin sijoittamaan lasijätteelle oma 180 l astia.
Täyttöasteen seuraaminen tuo mahdollisuuden optimoida astioiden kokoa ja tyhjennyksen aikaväliä,
joista myös syntyy kustannussäästöjä. Jätehuollosta vastaa ylivahtimestari.
Jätehuoltosuunnitelmasta on tiedotettu henkilökunnalle. Lajittelusta on kirjalliset ohjeet ja ne ovat
esillä siellä missä jätettä syntyy.

6.4. Vaaralliset jätteet ja vastuuhenkilön nimeäminen
Toiminnassa syntyvää vaarallista jätettä on pääasiassa valaistuksen loisteputket, paristot, rikkinäiset
matkapuhelimet sekä niiden oheislaitteet (mm. laturit ja akut). Loisteputket ja lamput kierrätetään
huoltoyhtiön (Tapiolan Lämpö) kautta. Välivarastointi on lukitussa sähköpääkeskuksessa.
Matkapuhelimet ja niiden oheislaitteet kierrätetään Kierrätäkännykkä-palvelun kautta, josta
maksettava korvaus lahjoitetaan Kirkon Ulkomaanavulle. Paristoja kerätään omassa keräyspisteessä ja
astia tyhjennetään kunnan keräyspisteeseen. Vaarallisten jätteiden keräyksestä ja kierrättämisestä
vastaa ylivahtimestari, joka on nimetty energia-/vaaralliset aineet vastaavaksi.

6.5. Bio- ja puutarhajätteen käsittely
Bio- ja puutarhajätteet kerätään kirkon, kerho- ja virastorakennusten sekä Sebastoksen keittiöissä
oleviin erillisiin jäteastioihin. Määrätyt vastuuhenkilöt tyhjentävät astiat päivittäin niille osoitettuihin
paikkoihin.
Sopimus jätteen noudosta on tehty HSY:n kanssa. Jäte kerätään 140 l astiaan, joka noudetaan kerran
viikossa ja viedään Ämmässuon jäteasemalle. Sebastoksessa jätehuollon vastuu on taloyhtiöllä.
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6.6. Kaatopaikkajätteen määrän seuranta
Yhtymällä on nyt käytössä kaksi 300 l astiaa seka- ja energiajätteelle, jotka tyhjennetään kerran
viikossa. Nykyinen tilanne on mielestämme optimaalinen, mutta tilannetta seurataan ja tarvittaessa
muutetaan joko kokoa tai tyhjennysväliä. Biojätteelle on 140 l astia, joka tyhjennetään myös kerran
viikossa. Seka- ja energiajäteastiat eivät aina ole tyhjennettäessä täysiä. Sen vuoksi seuranta on
tärkeää.

6.7. Hautakynttilät ja kukkalaitteet
Kolumbaariossa käytetään omaisten tuomia kukkia kynttilöitä ja tuikkuja. Ne kerätään talteen ja
viedään joko bio- sekajätteeksi tai pienmetalliastioihin.

6.8. Hyötyjätteiden vapaaehtoinen keräys
Seurakunnilla on yhteistyötä ”Johannas garderob” yhteisön kanssa. Heille toimitetaan jaettavaksi
käytettyjä, hyväkuntoisia vaatteita, leluja ja kirjoja. Lisäksi seurakuntien diakonit jakavat tarvitseville
Keisari Leipomon lahjoittamia leipiä ja leivonnaisia.
Lastenkerhojen yhteydessä käytetyt vauvanruokapurkit kerätään ja pestään. Niitä käytetään mm.
myyjäisissä myytävien tuotteiden pakkauksiin.
Vaatteita, joita ei voida käyttää, toimitetaan Kauniaisten Marttojen kautta teollisuuskäyttöön
lumpuksi.
Perhejumalanpalveluksen yhteydessä pidetään muutama kerta vuodessa lasten vaatteiden ja lelujen
vaihtotapahtuma.

6.9. Kertakäyttötuotteiden vähentäminen
Seurakuntayhtymä on siirtynyt pois kertakäyttötuotteista. Perustellusti joudutaan käyttämään yleisön
WC-tiloissa vielä jonkin verran paperisia käsipyyhkeitä.
Aulakahvien kertakäyttömukit on vaihdettu muovisiin kestomukeihin. Toimiston kahviossa ja kahvi- ja
ruokatilaisuuksissa käytetään posliiniastioita. Yleisön WC-tiloissa on otettu käyttöön
kangaspyyheautomaatit paperipyyhkeiden rinnalle. Automaattien suosio on lisääntynyt ja samalla on
vähennetty ratkaisevasti paperisten käsipyyhkeiden määrää. Kangaspyyheautomaatteja tullaan
asentamaan kaikkiin seurakuntayhtymän wc-tiloihin. Seurakuntayhtymän langattomissa
mikrofoneissa on siirrytty käyttämään paristojen sijaan ladattavia akkuja.
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6.10. Kaatopaikkajätteen väheneminen
Kaatopaikkajätteen osalta tilanne on ratkaisevasti muuttunut. HSY:lle on vuoden 2014 lopulla
valmistunut Vantaalle moderni jätteenpolttolaitos, jossa poltetaan kaikki pääkaupunki- seudun
energia- ja kaatopaikkajäte. Laskennallisesti vuonna 2014 on kaatopaikalle toimitettu noin 4000 litraa,
17 %, vähemmän jätettä verrattuna vuoteen 2013.
Yksi ympäristöindikaattoreista on valittu polttolaitokselle toimitetuille jätteille. Sille on asetettu
vähenemistavoite, taulukko 6.14.
Lähtötilanteeksi seka-/energiajätteelle on laskettu vuodelle 24 000 litraksi. Laskentakaava on: 2 kpl
300 litran astiaa, tyhjennys 50 kertaa vuodessa ja täyttöaste 80 %.
Lisäksi omalla toiminnallamme vähennämme polttolaitokselle toimitettavaa jätettä seuraavasti:
Käytetyt muovirasiat ja -purkit käytetään harrastusmateriaalien varastointiin.

6.11. Kompostointi
Kauniaisten seurakuntayhtymä ei omatoimisesti kompostoi biojätettä vaan se toimitetaan
kompostoitavaksi HSY:lle.

6.12. Hyötyjätepisteen hautausmaalla
Kauniaisissa on kunnallinen hautausmaa. Kolumbaariossa käytetään omaisten tuomia kynttilöitä ja
tuikkuja. Ne kerätään talteen ja viedään joko sekajätteeksi tai pienmetalliastioihin.

6.13. Muut toimenpiteet






Askartelussa käytetään pääasiassa kierrätysmateriaaleja.
Tarvittavat lelut, kirjat, CD:t yms. ostetaan mahdollisimman paljon kirpputoreilta tai korjataan
vanhoja, samalla opettaen lapsia siihen, että kaikkea ei tarvitse ostaa uutena.
Jäljelle jääneet kartonginpalat, paperit yms. (omat ja muualta saadut) säästetään käytettäväksi
seuraavalla kerralla.
Käytetyt muovirasiat ja -purkit käytetään harrastusmateriaalien varastointiin.
Käytöstä poistetut vaatteet ja sukat ovat erinomaisia käytettäväksi askarteluun.
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6.14. Tavoitteet vuosille 2016–2020
Tavoite
Polttolaitokselle
toimitettava sekajätteen
vähentäminen kaudelle
2016–2020 20 %
Lähtötaso 24 000 litraa

Hyötyjätteiden
vapaaehtoinen keräys

Muut toimenpiteet
jätehuollon tehostamiseksi
Kangaspyyheautomaattien
lisääminen

Keinot
Seuraamalla
astioiden kokoa,
täyttöastetta ja
tyhjennystiheyttä.
Oikea-aikainen
reagointi jos määrät
muuttuvat.
Koulutusta
henkilökunnalle.
Yhteistyö Johannas
garderob’in , Keisari
Leipomon sekä
Kauniaisten
Marttojen kanssa.
katso kohta Nro
6.13.
Niihin wc-tiloihin,
joissa niitä ei vielä
ole

Aikataulu
2016–2020

Vastuuhenkilö
Ylivahtimestari

Vuosittain

Koko henkilöstö

Vuosittain

Koko henkilöstö

2020 mennessä

Ylivahtimestari

7. SIIVOUS
7.1. Ympäristöselvitys
Seurakuntayhtymän siivous on järjestetty palkatun tuntityöläisen toimesta 1.9.2011. Lisäksi
kiinteistöpuolen henkilökunta osallistuu siivoukseen omilla vastuualueillaan. Kaikille työntekijöille on
korostettu oman toiminnan merkitystä siivoustyön määrään sekä työtilojen terveellisyyteen,
turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Siivouksessa käytetään ympäristömerkittyjä tuotteita. Suursiivoukset
(mm. ikkunanpesu, lattioiden vahaus) teetetään edelleen ulkopuolisin voimin. Suursiivoukset
kilpailutetaan, jolloin tarjouspyyntöihin sisällytetään ympäristömerkittyjen tuotteiden käyttö
siivouksessa sekä tuotteiden ympäristöystävällisyys.
Siivoustyöstä on laadittu siivoussuunnitelma, johon kullekin siivoustyöhön osallistuvalle on laadittu
omat vastuualueet. Tehtäväkohtaisille vastuualueille on määritelty siivoustaso. Tilat siivotaan
päivittäin/viikoittain tilojen käytön ja käyttötarkoituksen mukaan. Erityistä huomiota kiinnitetään
päiväkerhotilojen, senioreiden käytössä olevien tilojen sekä asiakaspalvelu- ja WC-tilojen siisteyteen.
Puhdistusaineet säilytetään lukitussa siivouskomerossa ja siellä on myös käytettyjen aineiden
käyttöturvatiedotteet. Palkattu laitoshuoltaja on ollut alalla 25 vuotta siivoustyönjohtajana. Lisäksi
tavaran toimittajat järjestävät lisäksi infotilaisuuksia toimittamilleen aineille. Mahdolliset
vanhentuneet tuotteet palautetaan tavarantoimittajille.
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7.2. Hankintojen ympäristökriteerit
Seurakuntayhtymä on siirtynyt hoitamaan siivouksen oman henkilökunnan voimin 1.9.2011 alkaen.
Siivousliikkeitä käytetään vain suursiivouksiin sekä erikoissiivouksiin. Omassa siivouksessa valitaan
ympäristömerkittyjä pesu- ja puhdistusaineita. Siivousliikkeiltä edellytetään ympäristöasioiden
huomioonottamista jo tarjousta pyydettäessä hankintaohjeen mukaisesti.
Vuonna 2011 hyväksytyssä hankintaohjeessa on maininta ympäristökriteerien huomioon ottaminen
hankintoja tehtäessä. Yhtymän pienen koon johdosta hankinnoissa suositaan pieniä pakkauskokoja ja
täyttöastioita.

7.3. Henkilökunnan koulutus
Laitoshuoltaja on suorittanut siivouksen työnjohtajan tutkinnon ja toiminut alalla yli 25 vuotta. Lisäksi
hän on osallistunut tavarantoimittajien järjestämiin infotilaisuuksiin useita
kertoja.

7.4. Haitallisista aineista luopuminen
Seurakuntayhtymässä käytetään ympäristömerkittyjä tuotteita mikäli mahdollista.
Hajusteet ja vessaraikasteet ovat aiheuttaneet allergisia reaktioita, joten niistä on kokonaan luovuttu.
Aikaisemmin on vaihdettu ympäristöystävälliseksi lattianpesuaineet, wc:n puhdistusaineet,
käsitiskiaineet ja pyykinpesuaineet. Käytössä ei ole klooria sisältäviä aineita.

7.5. Vaihtoehtoiset tuotteet
Siivouksen yhteydessä on siirrytty käyttämään mikrokuituliinoja. Mopit ovat pestäviä. Käsien
desinfiointiin käytetään etanolipohjaisia tuotteita. Kirkkotekstiilejä pestään mm. etikalla ja
kivennäisvedellä.

7.6. Muut toimenpiteet
Pesu- ja puhdistusaineissa käytetään pieniä pakkauskokoja jätemäärän optimoimiseksi. Täyttöastioina
käytetään aiemmin hankittuja pieniä pakkauksia. Kun palkattu laitoshuoltaja aloitti siivouksen, on
toimitilojen siivoustasoa tarkistettu. Vähemmän käytettyjä tiloja siivotaan aikaisempaa harvemmin,
samalla säästäen vettä, pesuaineita ja energiaa.
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7.7. Tavoitteet vuosille 2016−2020
Tavoite
Siirtyminen
kokonaisuudessaan
ympäristömerkittyihin
tuotteisiin

Keinot
Yhteistyössä
toimittajien kanssa

Siivouksesta vastaavan Kursseja ja
henkilön lisäkoulutus
tavarantoimittajien
info-tilaisuudet.

Haitallisista aineista
luopuminen

Vaihtoehtoiset
tuotteet

Muut toimenpiteet
ympäristön
säästämiseksi

Aikataulu
2020 mennessä

Vastuuhenkilö
Ylivahtimestari ja
emäntä

Vuosittain

Ylivahtimestari
Tavaran
toimittajat
Ympäristövastaava
Ylivahtimestari

Siirrytään käyttämään
2020 mennessä
pelkästään
ympäristöystävällisiä
aineita
Siirrytään käyttämään
2020 mennessä
pelkästään
ympäristöystävällisiä
tuotteita
Vähennetään
Vuosittain
pakkausjätettä suuria
pakkauskokoja
suosimalla. Tarkistetaan
siivouskertoja ja tasoa.

Ylivahtimestari

Ympäristövastaava
Ylivahtimestari

8. ENERGIA JA RAKENTAMINEN
Kauniaisten seurakuntayhtymällä on kirkko-, virasto- ja seurakuntarakennus ja kolumbaario
kirkonmäellä. Lisäksi yhtymä omistaa osakehuoneiston Kauniaisten keskustassa olevassa Sebastoskiinteistössä. Lisäksi seurakuntayhtymällä on omistuksessaan osakehuoneistoja eri puolella Kauniaista
työntekijöiden työsuhdeasunnoiksi. Osakehuoneistot eivät kuulu yhtymän kiinteistönhoidon piiriin.

8.1. Rakentamista ohjaava lainsäädäntö
Ohjaava lainsääntö otetaan huomioon uusia kohteita rakennettaessa. Lähitulevaisuudessa ei ole
näköpiirissä mitään uudisrakentamista.
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8.2. Kulttuuriperinnön suojelu
Kirkkorakennus on 30 vuotta vanha, joten lainsäädäntä ei koske sitä.

8.3. Uudis- ja korjausrakentamisen ympäristökriteerit
Kirkon kiinteistössä uudistettiin lämpökeskus, jonka yhteydessä vaihdettiin lämpöpaketti.
Sulkuventtiilit ja säätöventtiilit uusittiin ja patteriverkosto huuhdeltiin. Tämä tapahtui 2013.
Jälkisäädäntä tehtiin vuoden 2014 alussa. Maalämpöön siirtyminen on suunnitteilla.
Sähkösuunnittelija tutki mahdollisuutta siirtyä energiansäästölampuista led-valaistukseen. Tämä on
pitemmän ajan suunnitelma, mutta osoittaa seurakuntayhtymän kiinnostusta uuden teknologian
käyttämiseen. Sähkösuunnitelman mukaan, missä siirtyminen led-valoihin on teknisesti mahdollista
(e-24 kanta) on loppuun palaneet lamput vaihdettu led-valoihin. Kirkon ulkopuoliset katulamput
vaihdetaan led-valoihin kevään 2015 aikana.

8.4. Energian ja veden kulutuksen seuranta
Sähkön, lämmön ja veden kulutuksen säännöllinen seuranta on järjestetty kiinteistöhuoltoyhtiö
Tapiolan Lämpö Oy:n kiinteistöhallintajärjestelmä EMMA:ssa. Seurannassa kirjataan kuukausittain
kiinteistön (kirkko, virastorakennus, kerhorakennus) energian ja veden kulutustiedot. Tiedot
raportoidaan ominaiskulutuksena (kWh/Rm3). Lämmityksen osalta kulutusluvut ilmoitetaan
lämmitystarveluvulla korjattuna. Liikehuoneiston (Sebastos) osalta saadaan vuositasolla sähkön- ja
vedenkulutustiedot.
llmanvaihtokoneen perushuolto suoritettiin kesällä 2014. Tuloilmasäätö on suoritettu alkuvuodesta
2015.
Keittiön kylmäkalusteet ovat noin 15 vuotta vanhoja ja kuluttavat paljon energiaa. Ne on päätetty
uusia vuoden 2015 aikana energiatehokkaampiin.
Aktiivisen seurannan avulla on saatu energiakustannukset pidettyä kurissa ja samalla on estetty
kulutuksen turhaa kasvua.

8.5. Energiakatselmus
Kiinteistö on 30 vuotta vanha. Vuonna 2012 aikana selvitettiin energiavuodot ja energian
säästömahdollisuudet tekemällä energiakatselmus. Se on osa kiinteistön kuntokartoitusta.
Energiakatselmuksessa ja kuntokartoituksessa esitettävät säästötoimenpiteet aikataulutettiin ja
toteutettiin vuosien 2012–2014 aikana..
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Energiakatselmuksessa huomioitiin myös vainajien kylmäsäilytystilojen kylmäkoneistojen kunto ja
uusimistarve. Laitteet huollettiin vuonna 2013.
Keittiön kylmälaitteet on budjetoitu uusittavaksi vuoden 2015 aikana. Uusinnan yhteydessä laitteet
hankitaan mahdollisimman energiatehokkaiksi.

8.6. Energiavastuuhenkilön nimeäminen
Samalla kun yhteinen kirkkoneuvosto nimesi seurakuntayhtymään ympäristövastaavan, nimettiin
myös energiavastuuhenkilöksi ylivahtimestari Jukka Sipponen, joka seuraa energiankulutusta ja
raportoi siitä säännöllisesti seurakuntayhtymän johtoryhmälle. Energiavastuuhenkilö on osallistunut
alan kursseille, ajankohtaisseminaareihin. Lisäksi hän seuraa alaan liittyviä julkaisuja.
Hän on osallistunut Turun hiippakunnan järjestämään energiaseminaariin.

8.7. Neuvonta ja opastus
Koko henkilökuntaa on ohjeistettu säästämään energiaa ja vettä. Toimintaperiaatteista tiedotetaan ja
keskustellaan yhteisissä työkokouksissa. Seurakunta yhtymä on osallistunut energiasäästöviikkoon.

8.8. Ekologinen rakentaminen
Kirkon yhteydessä oleva leikkipuisto on päätetty kunnostaa. Suunnitelma on laadittu ja hyväksytty
YKN:ssä keväällä 2015. Suunnitelmassa on otettu huomioon ympäristönäkökohdat. Toteutus tapahtuu
vaiheittain 2015–2016 aikana.
Kolumbaariossa oleva virtaavan veden pumppu on vaihdettu energiatehokkaampaan.

8.9. Säästötavoitteiden toteutuminen
Seurakuntayhtymä on aktiivisesti seurannut sähkön, lämmön ja veden kulutusta kahden vuoden ajan
FIM-X-järjestelmässä. Kahden vuoden aikana on saatu aikaan seuraavia säästöjä:
2013
2012
ero
lämmön ominaiskulutus (MWh)
430,1
438,5
-2%
sähkön ominaiskulutus (MWh)
4,96
5,37
-7%
3
veden ominaiskulutus (m )
472,50
493,87
-4%
Vuoden 2014 syksyllä on siirrytty käyttämään Tapiolan Lämmön ”Emma” järjestelmää. Kesken vuotta
emme ole voineet käyttää 2014 lukuja lähtötasona, joten ilmoitetut vertailuluvut ovat 2013 ja 2012.
Uuden järjestelmän vertailukelpoinen lähtötaso saadaan 2015 luvuilla. Säästötavoitteeksi uudelle
jaksolle vuoteen 2020 on 5 %.
Uuden järjestelmän tavoitteet ilmenevät tavoitteen osiossa.

21

8.10. Uusiutuvan energian käyttö
Uusi sähkösopimus kattaa ajanjakson 1.8.2014–31.12.2016. Se on tuotettu kokonaan uusiutuvasta
energiasta. Sähköntoimittaja on ”220 Energia Oy”. Kaukolämpö ei ole uusiutuvasta energiasta.
Pitkän aikavälin suunnitelmissa on siirtyminen käyttämään maalämpöä.

8.11. Ympäristömerkitty energia
Seurakunnan käyttämä sähkö on Vihreää sähköä.

8.12. Energiansäästöviikko
Energiansäästöviikko on toteutettu pienimuotoisesti syksyllä 2010–2013. Vuosi 2014 jäi toteutumatta,
koska emme saaneet asiaan kuuluvaa materiaalia järjestäjältä.

8.13. Tilojen käyttöasteen tehostaminen
Tilojen käyttöaste on niin korkea (lähes 100 %), että ulkopuolisille voidaan vain rajoitetusti osoittaa
mahdollisuutta niiden käyttöön. Seurakuntayhtymällä ei ole leirikeskuksia tai muita vajaakäytössä
olevia tiloja.

8.14. Muut toimenpiteet
Seurakuntayhtymä osallistuu säännöllisesti Earth Hour -tapahtumaan.
Sähkösuunnittelija tutki mahdollisuutta siirtyä energiansäästölampuista led-valaistukseen. Tämä on
pitemmän ajan suunnitelma, mutta osoittaa seurakuntayhtymän kiinnostusta uuden teknologian
käyttämiseen. Sähkösuunnitelman mukaan, missä siirtyminen led-valoihin on teknisesti mahdollista
(e-24 kanta) on loppuun palaneet lamput vaihdettu led-valoihin. Kirkon ulkopuoliset katulamput
vaihdetaan led-valoihin kevään 2015 aikana.
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8.15. Tavoitteet kaudelle 2016–2020
Tavoite
Led-valaistukseen
siirtyminen

Energian ja veden
ominaiskulutuksen
vähentäminen
sähkö 5 %
lämpö 5 %
vesi
5%
Leikkipuiston
kunnostus
Maalämpöön
siirtyminen

Keinot
Aikataulu
Lamppujen
Valmis 2016
vaihtojen
yhteydessä
korvataan
normaalikantaiset
hehkulamput E27
ledlampuilla
Säädöt
2020 mennessä
Uusi
seurantajärjestelmä
Käyttötottumusten
muuttaminen

Vastuuhenkilö
Ylivahtimestari

Suunnitelma ja
toteutus
Selvittely ja
suunnittelu
aloitettu.
Tarjouspyynnöt.

2015–2016

Talouspäällikkö

2020 mennessä

Kirkkoherrat
Talouspäällikkö
Ylivahtimestari

Ylivahtimestari

9. KEITTIÖT JA RUOKALAT
9.1. Ympäristöselvitys
Seurakunnan keittiön toiminta on pienimuotoista. Sen tarkoitus on palvella seurakunnan sisäisiä
tilaisuuksia sekä ulkopuolisille tarjottuja palveluita, lähinnä hautajaisia. Pitkäaikaisen kokemuksen
perusteella on pystytty pitämään hävikki pienenä. Jäljelle jäävä ruoka tai leivonnaiset pakastetaan
tulevia tapahtumia varten.
Keittiössä syntyy pääasiallisesti biojätettä. Sille sekä sekajätteille on omat astiat, jotka tyhjennetään
jätekatoksessa oleviin astioihin. Pahvi ja kartonki viedään myös jätekatoksessa olevaan tilaan.
Lasinkeräykseen on myös oma astia. Pienmetalli toimitetaan kunnan keräyspisteeseen.
Keittiössä on kaksi 600 litran jääkaappia ja yksi 600 litran pakastin. Lisäksi 280 litran pakastin.
Kylmälaitteet kuuluvat energialuokkaan B. Laitteiden iän vuoksi (14–15 vuotta) on päätetty niiden
uusimista energiatehokkaampiin laitteisiin.
Tarvikkeet hankitaan tukkuliikkeestä sekä lähikaupoista. Hankitaan mahdollisuuksien mukaan luomuja ympäristömerkittyjä tuotteita. Reilun kaupan tuotteita on kohdassa 9.3. mainitun listan mukaan.
Kaikki ostospaikat ovat lähietäisyydessä, joten kuljetusmatkat ovat lyhyet.
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Ympäristöasioiden tiedottaminen tapahtuu työkokouksissa. Koulutusta voidaan saada seuraamalla
netissä olevia mahdollisuuksia, esim. Ympäristöpassi.

9.2. Ympäristömerkityt tuotteet
Hankinnoissa suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita, mikäli se toiminnan kannalta on perusteltua.
Ympäristömerkittyjä tuotteita löytyy ainakin seuraavissa tuoteryhmissä:
– astianpesuaineet (1)
– puhdistusaineet (1)
– käsienpesunesteet (1)
– kahvinsuodatinpussit (1)
– käsipyyhepaperit (1)
(1 ) Joutsenmerkki

9.3. Reilun kaupan tuotteet
Reilun kaupan tuotteista on käytössä:
– kahvi
– tee
– sokeri
– hedelmät

9.4. Ravintosuositukset
Tarjoiluissa on kiinnitetty erityistä huomiota ravintosuosituksiin. Seurakuntayhtymällä ei ole käytössä
omaa henkilökuntaruokalaa. Kirkon ympäristöohjelmassa suositeltua kasvistarjoilua on saatavissa
kokouksiin ja eri tilaisuuksiin. Seurakuntayhtymällä ei ole omaa leirikeskusta, mutta kun käytämme
muita keskuksia, kysytään mahdollisuutta kasvisruokapäivään tai -päiviin.
Kasvisruokaa on saatavissa jokaisessa leirikeskuksessa.

9.5. Lähituotteet
Lähituotteita pyritään ottamaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Yhteisiin työkokouksiin
käytetään ”Läheltä Deli” lounasravintolasta ostettuja tuotteita. Se panostaa lähi- ja luomuruokaan.
Henkilökunnasta merkittävä osa käy siellä lounaalla. Eri tilaisuuksissa tarjottavat leivonnaiset on
valmistettu omassa keittiössä.
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9.6. Luomutuotteet
Luomuruokaa ostetaan paikallisesta luomuruokaa tarjoavasta lounasravintolasta. Leipomisessa
käytetään osaksi luomujauhoja.

9.7. Kasvisruoka
Kasvistarjoilua on aina vaihtoehtona saatavissa kokouksiin ja eri tilaisuuksiin.

9.8. Reilun kaupan pisteet
Kauniaisten seurakuntayhtymä on Reilun kaupan seurakuntayhtymä.
Seurakunnissa vietetään vuosittain ”Reilun kaupan viikkoa”.

9.9. Ympäristöpassi
Emännän suositellaan suorittavan ympäristöpassin vuoden 2015 aikana.

9.10. Muut toimenpiteet





Keittiössä vakituisesti sekä tilapäisesti työskentelevillä on hygieniapassi.
Sebastoksessa kertyneet lasipurkit pestään ja käytetään uudelleen myyjäisissä myytäviin
tuotteisiin ja askarteluun
Ylijäämäruoka ja -leivonnaiset pakastetaan leviterasioihin. Pakasteet tarjoillaan myöhemmin
pienimuotoisissa tilaisuuksissa.
Vastuullisista ruokavalinnoista kerrotaan pöytäesitteissä. Muovirasioita käytetään mm.
säilytysrasioiksi.
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9.11. Tavoitteet kaudelle 2016–2020
Tavoite
Ympäristöselvitys
Ravintosuositukset

Keinot
Päivitetty
Seurataan kirkon
suosituksia

Aikataulu
2015
Vuosittain

Vastuuhenkilö
Ympäristötyöryhmä
Emäntä

Ympäristöpassi
emännälle
Muut toimenpiteet

Kokeen suorittaminen

2015

Emäntä

Sebastoksessa
kerätään lasiset
vauvanruokapurkit
uudelleen
käytettäväksi
myyjäistuotteisiin,
Leviterasioihin
pakastetaan ylijäänyt
ruoka sekä
leivonnaiset.

Vuosittain

Emäntä

10. TOIMISTOTYÖ
10.1. Ympäristöselvitys
Toimistoissa (taloustoimisto, kirkkoherranvirastot, työhuoneet) laitekanta on normaalia toimistossa
tyypillistä lajia. Työpisteissä on tietokoneet, kirjoittimet on keskitetty muutamiin paikkoihin.
Monitoimikone on uusittu vastikään ja se on yhteinen kaikille. Lisäksi on käytössä Data-projektoreita.
Seurakuntayhtymässä on käytössä yhteinen verkkolevyasema, jolla voidaan jakaa materiaalia
henkilökunnan kesken ilman kopiointia.
Toimistossa syntyy ennen kaikkea paperijätettä, jonkin verran pakkausjätettä, toimistotarvikejätettä ja
vain hyvin vähän vaarallisia aineita. Paperijätettä varten toimistoihin on varattu erilliset
paperinkeräyslaatikot lehdille ja mainoksille. Salassa pidettävää paperijätettä varten on hankittu
tietosuoja-astia. Pakkausjätteille (pahvit) on erillinen keräyspiste. Ongelmajätteet (paristot, akut)
kerätään omiin keräyspisteisiin. Toimistojätteen keräyksestä on informoitu henkilökuntaa.
Paperinkulutus on otettu ympäristöindikaattorien listaan.
Hankinnoissa noudatetaan hankintaohjeessa mainittuja kriteerejä ympäristömerkityistä tuotteista.
Toimiston kahviossa on käytössä Arabian mukeja ja lautasia. Käytössä ei ole mitään
kertakäyttötavaraa. Työntekijöiden käytössä on kestomukit.
Ilmanvaihdosta ja lämmityksestä on tarkemmat tiedot luvussa 8.3. Valaistuksesta on tiedot kohdassa
8.14. Lisäksi huoneissa on viherkasveja.
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Ympäristöasioiden sisäinen tiedotus hoidetaan keittiössä olevien jätteiden jakeluohjeiden avulla.
Lisäksi muuta koulutusta annetaan sisäisissä kuukausittaisissa työkokouksissa.

10.2. Energiansäästö
Lämmönjakokeskus on uusittu ja ilmanvaihto on huollettu ja säädetty. Näillä toimenpiteillä on saatu
energiatehokkuus paremmaksi ja henkilökunnan työolosuhteet paremmiksi.
Seurakuntayhtymän vanha monitoimikone on vaihdettu uuteen Colour Qube 9301 koneeseen. Se
täyttää tiukat ENERGY STAR-vaatimukset. Värivaha tuottaa jopa 90 % vähemmän jätettä verrattuna
vastaaviin laserlaitteisiin. värivaha sisältää 30 % luonnosta saatavaa uusiutuvaa materiaalia.
Työhuoneissa olevissa tietokoneissa on näytönsäästäjät. Työpäivän päätteeksi tietokoneista
sammutetaan virta, myös näytöistä. Monitoimikone menee automaattisesti valmiustilaan kun sitä ei
käytetä. Työhuoneiden valot sammutetaan kun huoneista poistutaan vähän pidemmäksi aikaa.
Käytävien valot sammutetaan päiväsaikaan.

10.3. Toimiston hankinnat
Hankinnoissa suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita mikäli mahdollista ja yhtenä valintakriteerinä on
tuotteen ympäristöystävällisyys ja energiansäästö. Esimerkkinä kohdassa 10.2.mainittu uusi
monitoimikone. Toimistoissa ympäristömerkittyjä tuotteita ovat mm. lehtiöt, muistilaput, lyijykynät ja
kirjekuoret, muovitaskut, huomiokynät sekä uusi monitoimikone.

10.4. Uusiopaperi ja muut uusiotuotteet
Hankintaohje on hyväksytty 2011 ja siinä on huomioitu ympäristöystävällisten tuotteiden tärkeys sekä
energiansäästäminen. Ympäristöystävällisiä sekä energiaa säästäviä tuotteita on hankittu aina kun se
on käytännössä mahdollista. Esimerkkeinä voidaan mainita kirjekuoret, lehtiöt, tulostustarrat,
muovitaskut, tulostuspaperit, huomiokynät, puulyijykynät, lehtilokerikot, kopiokoneet ja tulostimet
sekä niiden värikasetit.

10.5. Paperin kulutuksen vähentäminen
Toimistossa vähennetään paperin kulutusta ottamalla kaksipuolisia kopioita. Sähköpostin käyttöä
kehitetään edelleen tiedotuksessa. Kaikilla työntekijöillä on käytettävissä sähköposti. Sisäinen tiedotus
hoidetaan pääasiassa sähköpostin välityksellä, ja kehotetaan välttämään viestien turhaa tulostusta.
Osalle luottamushenkilöistä lähetetään kokousaineisto sähköpostilla. Tehokas ja toimiva sähköpostin
käyttö vähentää paperin kulutusta.
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Seurakuntayhtymällä on käytössä useita dataprojektoreita, jotka omalta osaltaan vähentävät
kopiointia sekä kalvomateriaalin käyttöä.
Yksi ympäristöindikaattoreista on valittu paperinkulutuksen väheneminen. Sille on asetettu
vähenemistavoite kohdassa 10.8.1. Lähtötaso vuodelta 2014 on 277 riisiä.

10.6. Green office
Ei ole käytössä.

10.7. Muut toimenpiteet











Kaikki kalusteet ja sisustustarvikkeet ovat luonnonmateriaalia.
Viherkasveja on niille soveltuvissa paikoissa.
Luonnonvaloa käytetään mahdollisimman paljon. Henkilökuntaa on opastettu sammuttamaan
sähkövalot aina kun se vain on mahdollista.
Tulostimen värikasetit palautetaan niiden valmistajille (HP), jotka kierrättävät niiden raakaaineet uusiokäyttöön
Sebastoksen WC-tilojen valoautomatiikka varmistaa, etteivät valot jää tarpeettomasti
palamaan. Valokatkaisimissa on liiketunnistimia ja kellaritiloissa aikakatkaisu.
Isot lasipurkit ja pienmetalli viedään lähistöllä olevaan kunnan jätepisteeseen.
Toimiston kahviossa on käytössä Arabian mukeja ja lautasia. Käytössä ei ole mitään
kertakäyttötavaraan. Työntekijöiden käytössä on kestomukit.
Paperia ja kirjekuoria uusiokäytetään mm. lapsi- ja nuorisotyössä, kirkkoherranvirastossa sekä
taloustoimistossa.
Nuorten messuissa ja konfirmaatioissa on kierrätettävät käsiohjelmat. Lisäksi laulun sanat yms.
tulevat dataprojektorin kautta seinälle.
Rippikouluissa ja nuorisotyössä on käytössä tabletit, joiden avulla on vähennetty
paperinkäyttöä ja laitettu hartaudet isoskoulutuksen Facebook-sivulle. Sieltä voidaan noutaa
käyttöön tarvittava hartausohjelma.
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10.8. Tavoitteet kaudelle 2010–2015
Tavoite
Ympäristöselvitys
Paperin kulutuksen
vähentäminen 10 %
vuoteen 2020
mennessä
Lisätä keinoja
vähentää
ympäristövaikutuksia

Keinot
Uusittu
Ohjeistus, koulutus ja
muistutus, turha
käyttö

Aikataulu
2015
2020 mennessä

Vastuuhenkilö
Ympäristötyöryhmä
Talouspäällikkö

Kannustaa
henkilökuntaa
keksimään uusia
tapoja jo olemassa
olevien lisäksi (10.7.)

Vuosittain

Koko henkilökunta

11. HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET
11.1. Ympäristöselvitys
Hautausmaa on kunnan omistama. Kirkon yhteydessä on erillinen kolumbaario.

11.2. Hoito-ohjeet ja koulutus
Kauniaisten kunta kouluttaa omaa henkilökuntaansa hautausmaan hoidon osalta.
Kolumbaarion käytöstä on olemassa hoito-ohjelma ja siihen on järjestetty pienimuotoista koulutusta
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11.3. Perennahoito
Kauniaisten kunta hoitaa hautausmaan.

11.4. Hautausmaan kulttuurihistoriallisten arvojen inventointi
Ei tarvetta, koska hautausmaa on kunnallinen.

11.5. Luonnonvaraisen hoidon alueet
Ei tarvetta, koska hautausmaa on kunnallinen.

11.6. Perennat ja muut istutukset
Kauniaisten kaupunki hoitaa hautausmaan istutukset. Kirkon viheralueiden istutukset hoitaa Tapiolan
Lämpö. Käytössä on kesäkukkia ja perennoja.

11.7. Haitallisten kemikaalien vähentäminen
Ei tarvetta, koska hautausmaa on kunnallinen.

11.8. Kasteluveden vähentäminen
Ei tarvetta, koska hautausmaa on kunnallinen.

11.9. Vähäpäästöiset työkoneet
Ei tarvetta, koska hautausmaa on kunnallinen.

11.10. Lajistokartoitukset
Kirkko on suhteellisen uusi, 30 vuotta, eikä sen ympäristössä ole mitään perinteisiä hyöty- tai
koristekasveja. Hautausmaa on kunnallinen.

11.11. Muut toimenpiteet
Seurakuntien luottamushenkilöt ja päättäjät ovat vierailleet tutustumassa meidän Kolumbaarioomme.
Kolumbaariossa on kielletty muovisten kynttilöiden käyttö.
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12. LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET
12.1. Ympäristöselvitys
Kauniaisten seurakuntayhtymällä ei ole omia leiri- ja kurssikeskuksia. Yhtenä valintaperusteena on
löytää sellainen keskus, jonka omistajalla on olemassa ympäristödiplomi ja siellä on tehty
ympäristöselvitys. Kuljetukset leiri- ja kurssikeskuksiin hoidetaan yhteiskuljetuksina linja-autoilla.
Leireille otetaan tarvittaessa mukaan työtekijän auto tavaroiden kuljettamiseksi etukäteen sekä
turvallisuuden varmistamiseksi.

12.2. Ympäristöohjelma
Kauniaisten seurakuntayhtymä varmistaa, että valittavalla leiri- ja kurssikeskuksella on olemassa
ympäristöohjelma.

12.3. Jätevesien käsittely
Ei toimenpiteitä, koska ei ole omia leiri- ja kurssikeskuksia.
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12.4. Luontoarvojen suojelu
Ei toimenpiteitä, koska ei ole omia leiri- ja kurssikeskuksia.

12.5. Pesäpöntöt ja luontopolut
Ei toimenpiteitä, koska ei ole omia leiri- ja kurssikeskuksia.

12.6. Vapaaehtoiset suojelukohteet
Ei toimenpiteitä, koska ei ole omia leiri- ja kurssikeskuksia.

12.7. Leirikeskuksen ympäristöohjeet
Ei toimenpiteitä, koska ei ole omia leiri- ja kurssikeskuksia

12.8. Muut toimenpiteet
Ei toimenpiteitä, koska ei ole omia leiri- ja kurssikeskuksia.

13. METSÄNHOITO
Kauniaisten seurakunnilla eikä seurakuntayhtymällä ole omistuksissaan metsiä. Suomalaisen
seurakunnan Valkealassa ollut metsätila on myyty 2013.

14. LIIKENNE
14.1. Liikenneselvitys
Työntekijät pyrkivät kulkemaan työmatkat Kauniaisissa kävellen, pyörällä tai julkisilla liikennevälineillä.
Matkat lähialueelle tehdään polkupyörällä. Julkisessa liikenteessä käytetään tehokkaasti Helsingin
seudun liikenteen verkossa toimivaa reittiopasta.

Lisäksi suositellaan käyttämään kimppakyytejä, mikäli mennään työntekijöiden ajoneuvoilla.
Kuljetukset leirikohteisiin tapahtuvat yhteiskuljetuksina, pääasiassa busseilla.
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Seurakuntatiloihin on lyhyiden välimatkojen vuoksi helppo tulla kävellen. Liikuntarajoitteisten
liikkuminen seurakuntatiloihin ja tiloissa on otettu huomioon.
Seurakuntayhtymällä ei ole autoja eikä muita moottoriajoneuvoja. Työntekijöiden omilla autoilla
suoritetuista matkoista maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen kilometrikorvaus. Seuranta
tapahtuu vuositasolla, jolloin vertailu eri vuosien välillä on mahdollinen.
Etätyö ja puhelinneuvottelut ovat mahdollisia, mutta niiden merkitys on vähäistä. Työpisteet ovat
hyvin keskitetysti sijoitettu ja seurakunnat ovat henkilömäärältään pieniä.

14.2. Ajoneuvojen energiankulutus ja huolto
Seurakuntayhtymällä ei ole omia ajoneuvoja.

14.3. Ympäristöominaisuudet hankinnoissa
Seurakuntayhtymällä ei ole autoja eikä työkoneita. Suunnitelmissa ei myöskään ole niiden hankintoja.

14.4. Polttoaineen valinta
Polttoaineen käyttöä ei ole, koska seurakuntayhtymällä ei ole autoja eikä työkoneita. Suunnitelmissa
ei myöskään ole niiden hankintoja.

14.5. Taloudellisen ajotavan koulutus
Henkilökunta ei ole osallistunut.

14.6. Kimppakyydit ja yhteiskuljetukset
Leireille ja retkikohteisiin järjestetään aina yhteiskuljetus sijainnista riippuen linja-autolla tai junalla.
Leireille otetaan tarvittaessa työntekijän auto tavaroiden kuljettamiseksi etukäteen sekä huomioiden
turvallisuus ja sairaustapaukset. Seurakuntayhtymässä kannustetaan käyttämään kimppakyytejä sekä
ohjataan niiden käytössä.
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14.7. Kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen edistäminen
Seurakuntayhtymä kannustaa työntekijöitä käyttämään mahdollisimman paljon kevytliikennettä. Osa
heistä kulkee työmatkat kesällä polkupyörällä. Pyörille on hankittu kirkon sisäpihalle pyöräteline,
johon pyörät voidaan lukita.
Seurakuntayhtymä on hankkinut työntekijöiden käyttöön polkupyörän, jota voidaan käyttää
Kauniaisissa liikkuessa.
Työmatkapyöräilyn helpottamiseksi on järjestetty suihkut sekä vaatteiden vaihtamiseen vaihtotilat.
Työaikoina henkilökunta voi käyttää työnantajan myöntämää matkalippua.
Kokouksia ja palavereja ei järjestetä paikoissa, jonne ei pääse julkisilla kulkuneuvoilla. Kokoukset
pidetään pääsääntöisesti kirkon tiloissa. Muita tilaisuuksia pidetään lähellä.
Esimerkkinä, työnantaja on järjestänyt ”virkistyspäivän” lähiympäristössä, jonne ajettiin polkupyörillä.

14.8. Toimintojen logistiikan kehittäminen
Tarvittavat kulkemiset suunnitellaan siten, että huomioidaan kimppakyytien mahdollisuus sekä
käytetään yhteiskuljetuksia linja-autolla.

14.9. Vähäpäästöiset kulkuneuvot
Seurakuntayhtymällä ei ole autoja eikä työkoneita. Suunnitelmissa ei myöskään ole niiden hankintoja.

14.10. Muut toimenpiteet
Kauniaisissa etäisyydet ovat lyhyet, joten pyöräilylle on hyvät edellytykset kevyen liikenteen väylien
johdosta. Kirkolla on olemassa pyörätelineet henkilökunnalle ja seurakuntalaisille.
Henkilökunnalle on tarjolla työsuhdeasuntoja Kauniaisissa kävelymatkan päässä työpaikasta.
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LIITTEET:
Liite 1 Väliauditointiraportti
3. Ympäristöjärjestelmä
Tavoite
Keinot
Kirkon ympäristöYhteinen
diplomin hakeminen kirkkoneuvosto päätti
ja työryhmän
kokouksessaan hakea
perustaminen
ympäristödiplomia ja
asetti ympäristötyöryhmän
Sisäinen
Tehty
ympäristökatselmus
Ympäristöohjelma
Laadittu
Johdon sitoutuminen, Määritelty
ympäristövastaavan
nimittäminen ja
ympäristötyöryhmän
jatkaminen

Aikataulu
Vastuuhenkilö
2009
Yhteinen
kirkkoneuvosto

Väliarviointi
Hoidettu

2010

Ympäristötyöryhmä

Hoidettu

2011
2011

Ympäristötyöryhmä
Yhteinen
kirkkoneuvosto

Hoidettu
Hoidettu

Ympäristövastaava
ja
ympäristötyöryhmä
Yhteinen
kirkkoneuvosto
Työalojen vastaavat

Hoidettu

Ympäristövastaava
ja
ympäristötyöryhmä
Ympäristövastaava

Hoidettu

Henkilöstön koulutus

Koulutusta vuosittain

Vuosittain

Auditointi (ulkoinen
ympäristökatselmus)
Tehtäväalueiden
ympäristövastaavat
Sisäinen
jatkokoulutus

Auditointi
suoritetaan
Työalojen vastaavat
auttavat osaltaan
Ympäristöjärjestelmä
ja sen toteutus

2011

Ulkoinen tiedotus

Yhtymän ja
seurakuntien
kotisivut,
seurakuntalehti,
kirkolliset julkaisut ja
paikallislehti

Tapahtumien
yhteydessä
vuosittain

Oma väliauditointi
Muut toimenpiteet

Asennekartoitus

Vuosittain
Vuosittain

Tehty 2009
Uusinta 2013

Ympäristövastaava

Hoidettu
Hoidettu

Hoidettu

Tehty
Tehty
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4. Toiminta- ja talous
Tavoite
Keinot
Toiminta- ja
Taloussuunniteltaloussuunnitelma
massa varataan
riittävät resurssit
henkilöstön
ympäristökoulutukseen
Hankinnat
Noudatetaan v. 2011
laadittua
hankintaohjetta
Vastuullinen
Seurakuntayhtymä
sijoittaminen
ja seurakunnat
noudattavat kaikissa
sijoituksissaan
kirkkohallituksen
laatimia eettisen
sijoittamisen
periaatteiden
ohjeita.
Hiililaskuri

Sijoituksia
vastuullisissa
sijoitusrahastoissa
Lähetystyön ja
kansainvälisen
diakonian osuus
verotuloista

Ympäristömerkityt
tuotteet

Ympäristöindikaattori
t

Yhtymä ohjaa verotuloistaan 7 % kansainväliseen diakoniatyöhön.
Seurakunnat jakavat
kyseisen summan
väkilukujen suhteessa seurakuntaneuvostojen
päätöksellä
Seurakuntayhtymän
hankintaohje. Kaikissa hankinnoissa yhtenä kriteerinä on
ympäristönäkökohd
at
Ympäristötavoitteiden toteutumista
seurataan vuosittain

Aikataulu
Vuosittain
talousarvion
laadinnassa

Vastuuhenkilö
Kirkkoherrat ja
talouspäällikkö

Väliarviointi
Hoidettu

Tarkistetaan
vuosittain

Talouspäällikkö
ja
ylivahtimestari
Talouspäällikkö

Hoidettu

Vuosittain
talousarvion
laadinnassa

Hoidettu

Hankittu ja
testattu, ei
käytössä
SEB Ethic,
noudatetaan
Vuosittain
talousarvion
laadinnassa

Kirkkoherrat ja
talouspäällikkö

Tehty tavoitteen
mukaisesti

Tarkistetaan
vuosittain

Talouspäällikkö,
ylivahtimestari
ja emäntä

Ohjeen mukaan

Vuosittain
yhteenvetotaul
ukot

Ylivahtimestari

On seurattu
jatkuvasti
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Muut toimenpiteet
– ympäristöön
liittyvät hankkeet
5. Ympäristökasvatus
Tavoite
Ympäristökasvatussuunnitelma

Luomakunnan
sunnuntai ja muu
jumalanpalveluselämä
Ympäristöasiat eri
tehtäväalueilla

Ympäristöaiheiset
erityisjumalanpalvelukset

Ympäristökasvatus
läpäisyperiaatteella

Yhteistyö eri tahojen
kanssa

Kannanotot
ympäristökysymyksiin

indikaattoreiden
avulla
Tavaroiden
uusiokäytön
jatkamista ja
kehittämistä
Keinot
Sisällytetään vuoden
2012
toimintasuunnitelmaan
Luomakunnan
sunnuntai sekä eri
tilaisuuksien
virsivalinnat
Kaikilla seurakunnan
tehtäväalueilla
pohditaan ja
kehitetään
ympäristöasioihin
liittyviä aiheita
Pyhiinvaellusteemaan liittyvät
jumalanpalvelukset
sekä aiheen
huomioiminen
virsivalinnoissa
Ympäristöaiheet
ovat esillä jumalanpalveluksissa ja
kaikilla työaloilla
tilanteiden mukaan
Päiväkodeissa ja
kouluissa on tuotu
esille ympäristöasioiden huomioimista. Tietojen
vaihtoa kaupungin
edustajien kanssa
Tiedusteltu
valmistajalta onko
mahdollisuutta
korvata alumiiniset
lämpökynttilät ekokynttilöillä

Vuosittain
sopivien
hankkeiden
muodossa

Koko henkilöstö

Esillä
työkokouksissa

Aikataulu
2012

Vastuuhenkilö
Työalavastaavat

Väliarviointi
Suomal 2012
Svenska 2015

Koko vuosi

Kirkkoherrat ja
kanttorit

On järjestetty

Koko vuosi

Työalojen
vastaavat

Hoidettu

Koko vuosi

Kirkkoherrat ja
kanttorit

Suunnitelman
mukaan

Koko vuosi

Työalojen
vastaavat

Ympäristökasvatussuunnitelman
mukaan

Vuosittain

Työalojen
vastaavat

Tehty

2011

Ympäristötyöryhmä

Selvitetty
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Muut toimenpiteet

Pyhiinvaelluksia

6. Jätehuolto
Tavoite

Vuosittain

Keinot

Jätehuoltoselvitys

Kartoitus

Jätehuoltosuunnitelma

Laaditaan kartoituksen
pohjalta

Hyötyjätteiden
keräyksen järjestäminen
Vaarallisten jätteiden
Keräyspisteen toiminnan
käsittely
järjestäminen (keräys,
poisvienti ja
dokumentointi.
Koulutusta henkilökunnalle
Biojätteen käsittely
Ohjeistus
Kaatopaikkajätteiden
Koulutusta henkilökunnalle
keräys
Hautakynttilät,
Koulutusta henkilökunnalle
kukkalaitejätteet
Hyötyjätteiden
Käyttökelpoiset vaatteet ja
vapaaehtoinen keräys
laitteet toimitetaan
lähialueiden
ystävyysseurakunnille.
Vauvanruokapurkkeja
käytetään mm.
myyjäistuotteiden
pakkauksissa
Kertakäyttötuotteiden
Pahviastioiden
vähentäminen
vähentäminen
Muut jätteiden määrän Jatketaan nykyistä
vähennystoimet
käytäntöä

Aikat
aulu
2010

Työalojen
vastaavat

Vastuuhenkilö

On järjestetty

Väliarviointi

Ympäristötyöryhmä
Ympäristötyöryhmä

Tehty

Ylivahtimestari

Tehty

2011

Ylivahtimestari

Tehty

2011
2011

Ylivahtimestari
Ylivahtimestari

Tehty
Tehty

2011

Ylivahtimestari

Tehty

2011

Tehty

Vuosit Koko henkilöstö
tain

Toimittu
ohjeen
mukaan

Vuosit Koko henkilöstö
tain
Vuosit Koko henkilöstö
tain

Tehty

Kaatopaikkajätteen
vähentäminen

Koulutusta jätteen ennalta
syntymisen ehkäisyyn sekä
oikeaoppiseen lajitteluun

Vuosit Ylivahtimestari
tain

Muut toimenpiteet
valittujen jätejakeiden
seurantaan

Seurataan valittujen
jätejakeiden määrien
kehitystä. Koulutusta
henkilökunnalle.

Vuosit Ylivahtimestari
tain

Toimittu
vanhan
käytännön
mukaan
annettu
koulutusta
työkokouksis
sa
Määrät
käsitelty
työkokouksis
sa
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7. Siivous
Tavoite
Ympäristöselvitys

Ympäristömerkityt
tuotteet
Hankintojen
ympäristökriteerit

Henkilökunnan
koulutus

Haitallisista
aineista
luopuminen

Vaihtoehtoiset
tuotteet

Muut
toimenpiteet

Keinot
Ympäristöselvitys

Aikataulu
2010

Vastuuhenkilö
Ympäristötyöryhmä

Varmistetaan, että
käytettävät tuotteet ovat
saaneet ympäristömerkin
Yhtenä ostokriteerinä on
tuotteiden
ympäristöystävällisyys.
Valmistuvassa
hankintaohjeessa maininta
ympäristöystävällisyydestä
Siivoushenkilöiden
koulutusta oikeaoppiseen
välineiden ja aineiden
käyttöön. Koko
henkilökunta toimimaan
niin, että siivousta
voitaisiin helpottaa ja
määrää vähentää
Siirrytään käyttämään
pelkästään
ympäristöystävällisiä
aineita

Hankintojen
yhteydessä

Ylivahtimestari ja
emäntä
Ylivahtimestari
Ympäristövastaava

Siirrytään käyttämään
pelkästään
ympäristöystävällisiä
tuotteita
Vähennetään
pakkausjätettä suuria
pakkauskokoja suosimalla.
Tarkistetaan siivouskertoja
ja tasoa.

2011

Väliarviointi
Tehty,
käyttöturvallisuustiedotteet
koottu
mappiin
Varmistettu
Hankintaohje tehty
2011

Vuosittain

Ylivahtimestari
Tavaran
toimittajat
Ympäristövastaava

Palkattu
ulkopuolinen siivooja.
Siivoustasoa
tarkistettu

2011–2012

Ylivahtimestari

2011–2012

Ylivahtimestari

Osittain
luovuttu.
Uusissa
tavoitteissa
huomioitu
sama
On siirrytty

Vuosittain

Ympäristövastaava
Ylivahtimestari

Soveltuvin
osin.
Suursiivous
kerran
vuodessa
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8. Kiinteistönhoito
Tavoite

Keinot

Aikataulu

Vastuuhenkilö

Väliarviointi

Energian ja veden
kulutuksen seuranta
Energiakatselmuksen
tekeminen

Kuukausittainen seuranta
Käydään läpi
koko
rakennuskanta.

Kuukausittain
Koonti vuosittain
2011–2012

Ylivahtimestari

Seurataan

Ylivahtimestari
Ulkopuolinen
konsultti

Energiavastuuhenkilön nimeäminen

Yhteinen
kirkkoneuvosto
nimittää
Yhteiset
työkokoukset
Seurataan
indikaattorien
avulla energian
kulutuksen
muutoksia
Tarjouspyynnöt
lämpö- ja
sähköyhtiöille

Kesäkuu 2011

Yhteinen
kirkkoneuvosto
Ylivahtimestari

Tehty 2012.
L&T.
Schneiderin
järjestelmä
käytössä
Jukka Sipponen

Tarjouspyynnöt
lämpö- ja
sähköyhtiöille
Hankitaan
materiaalia ja
toimitaan
soveltuvin osin
sen mukaan
Laaditaan
suunnitelma
siirtyä
käyttämään
led-valoja

Henkilöstön koulutus
Säästötavoitteiden
toteutuminen

Uusiutuvan energian
käyttö

Ekosähkö ja -lämpö

Energiansäästöviikko

Muut toimenpiteet

Kuukausittain

Iso työkokous
kuukausittain
Seurattu ja
säädetty
tarvittaessa

Kuukausittain/
vuosittain

Ylivahtimestari

Kesä 2011

Talouspäällikkö

Kesä 2011

Talouspäällikkö

Syksy 2011

Ylivahtimestari

Osallistuttu
2011–2013

2011–2013

Ylivahtimestari

Siirtyminen
aloitettu

Sähkösopimus
tehty 220
energia Oy:n
kanssa
Sähkösopimus
kuten yllä
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9. Keittiö
Tavoite
Jätehuoltoselvitys

Energiakatselmus

Ympäristömerkityt
tuotteet

Reilun kaupan
tuotteet

Ravintosuositukset

Lähituotteet

Luomutuotteet

Kasvisruoka

Reilun kaupan
lisäpisteet

Jätehuollon
lisäpisteet

Keinot
Tehty

Aikataulu
2010

Vastuuhenkilö
Ympäristötyöryhmä

Väliarviointi
Hoidettu
aikataulun
mukaisesti
Kuten yllä

Tehdään koko
rakennus- ja
laitekannalle
Suositaan
ympäristömerkittyjä
tuotteita mikäli
mahdollista
Tutkitaan jo käytössä
olevien lisäksi
mahdollisia uusia
tuotteita
Seurataan kirkon
suosituksia

2011–2012

Vuosittain

Ylivahtimestari
Ulkopuolinen
konsultti
Emäntä

Vuosittain

Emäntä

Uusina jonkin
verran kukkia
ja hedelmiä

Vuosittain

Emäntä

Otetaan käyttöön
mahdollisuuksien
mukaan
Otetaan käyttöön
mahdollisuuksien
mukaan
Kasvisruoka on
tarvittaessa yhtenä
vaihtoehtona
tarjoilussa
Lisätään tuotteiden
käyttöä
mahdollisuuksien
mukaan
Sebastoksessa
kerätään lasiset
vauvanruokapurkit
uudelleen
käytettäväksi
myyjäistuotteisiin

Vuosittain

Emäntä

On seurattu
soveltuvin
osin
Mahdollisuuks
ien mukaan

Vuosittain

Emäntä

Kuten yllä

Vuosittain

Emäntä

On tarjottu

Vuosittain

Emäntä
Diakoni

Vuosittain

Vahtimestari

Seurakuntayht
ymä on reilun
kaupan srkyhtymä
Jatkuvaa
toimintaa

Käytetty mikäli
mahdollista
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10. Toimistotyö
Tavoite

Keinot

Aikataulu

Vastuuhenkilö

Kartoitus
Kirjalliset ohjeet
Hankinnoissa on
suosittu ympäristömerkittyjä tuotteita.
Lisätään mahdollisuuksien mukaan
Hankintaohjesäännön
mukaisesti hankitaan
ympäristöystävällisiä
ja energiaa säästäviä
tuotteita
Ohjeistus

2010
2011
Vuosittain

Ympäristötyöryhmä
Talouspäällikkö
Talouspäällikkö

Vuosittain

Talouspäällikkö

Toimittu
ohjeen
mukaisesti

2011

Talouspäällikkö

Kertakäyttötuotteiden Värikasetit
vähentäminen
palautetaan
toimittajalle.
Jokaisella on oma
kestomuki, joten ei
ole tarvetta
kertakäyttöastioihin.
Paperit ja kirjekuoret
käytetään uudelleen
eri työaloilla.

Päivittäin

Koko henkilökunta

Kaksipuolisia kopioita,sähköpo
sti, valtuutetuille
sähköpostilla
Toimittu
ohjeen
mukaan

Muut toimenpiteet

Vuosittain

Ympäristövastaava

Jätehuoltoselvitys
Energiansäästöohjeet
Ympäristömerkityt
tuotteet

Hankinnat

Paperin kulutuksen
vähentäminen

Kannustaa
henkilökuntaa
keksimään uusia
tapoja jo olemassa
olevien lisäksi (10.7.)

Väliarvioin
ti
Tehty
Tehty
Lisätty

Käsitelty
isossa työkokouksessa kuukausittain
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11. Hautausmaa ja viheralueet
Tavoite
Keinot
Hoito-ohjeet ja
Kolumbaarioon
koulutus
laadittu hoitoohjeet ja annetaan
tarvittaessa
koulutusta
Jätehuollon
Jätehuolto toimii
järjestäminen
ohjeiden
mukaisesti.
Energiajätteelle
tulee oma
keräysastia
jätekatoksen
laajennuksen
yhteydessä
Perennat ja muut Kaupunki hoitaa
istutukset
istutukset. Nyt on
käytössä
kesäkukkia.
Neuvotellaan
kaupungin kanssa
voidaanko
perennoja käyttää
kesäkukkien
asemesta
Vaihtoehdot
Ohjeissa kielletään
muovisille
muovisten
hautakynttilöille
kynttilöiden käyttö.
Hyötypisteet
Keräysastiat seka-,
bio- ja
metallijätteelle

Aikataulu
2011

Vastuuhenkilö
Ylivahtimestari

Väliarviointi
Hoidettu

Vuosittain
Jätekatoksen
valmistuminen
2012

Ylivahtimestari

Jätekatoksen
uusimisesta
luovuttiin sen
kalleuden vuoksi

2012

Ylivahtimestari

Kaupungilla ei
ollut kapasiteettia
toimittaa
perennoja

Vuosittain

Ylivahtimestari

Hoidettu

Vuosittain

Ylivahtimestari

Hoidettu

43

12. Leiri- ja kurssikeskukset
Tavoite
Keinot
Ympäristöselvitys Ei omaa
leirikeskusta.
Valitaan
leirikeskus, joka
täyttää
ympäristödiplomi
n vaatimukset
Ympäristöohjelma Ei omaa
leirikeskusta.
Valitaan
leirikeskus, joka
täyttää
ympäristödiplomi
n vaatimukset
Kuljetukset
Yhteiskuljetukset
linja-autoilla.
Turvallisuuden
varmistamiseksi ja
tavaroiden
etukäteen
toimittamiseksi
tarvittaessa
käytössä
henkilöauto

Aikataulu
Vuosittain

Vastuuhenkilö
Kirkkoherrat

Väliarviointi
Toimittu ohjeen
mukaan

Vuosittain

Kirkkoherrat

Toimittu ohjeen
mukaan

Vuosittain

Kuljetuksia
käyttävät henkilöt

Toimittu ohjeen
mukaan
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13. Metsänhoito
Tavoite
Metsälain
ympäristönormie
n noudattaminen

Metsien
sertifiointi

14. Liikenne
Tavoite
Liikenneselvitys
Kimppakyydit ja
yhteiskuljetukset
Kevyt- ja
joukkoliikenteen
lisääminen

Toimintojen
logistiikan
kehittäminen

Muut
toimenpiteet

Keinot
Aikataulu
Seurakunnan
Vuosittain
metsiä hoidetaan
metsälain
ympäristönormien
mukaisesti. Tiloille
on laadittu metsäsuunnitelma
vuosille 2007–
2016
Seurakunnan
Myönnetty 2010
metsät kuuluvat
Kaakkois-Suomen
ryhmäsertifikaatin
piiriin.

Vastuuhenkilö
Talouspäällikkö

Väliarviointi
Suomalaisen srk:n
omistama
metsätila on
myyty

Talouspäällikkö

Hoidettu

Keinot
On laadittu
Yhteiskuljetuksia
ja kimppakyytejä
käytetään
Työntekijöitä
kannustetaan
käyttämään
pyöräilyä.
Työmatkalippu on
käytettävissä.

Aikataulu
2011
Vuosittain

Vastuuhenkilö
Nuoriso-ohjaajat
Työalojen
vastaavat

Väliarviointi
Hoidettu
Toimittu ohjeen
mukaan

Vuosittain

Koko henkilöstö

Toimittu ohjeen
mukaan

Liikenteessä
suositaan julkisen
liikenteen,
kimppakyytien
sekä
yhteiskuljetuksien
mahdollisuutta.
Henkilökunnalle
on tarjolla työsuhdeasuntoja
Kauniaisissa, mikä
mahdollistaa
kävelemisen
työpaikalle.

Vuosittain

Koko henkilöstö

Toimittu ohjeen
mukaan

Vuosittain

Talouspäällikkö

Toimittu ohjeen
mukaan
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Liite 2: Pistetaulukko
3. Ympäristödiplomin hakuprosessi ja järjestelmän laadinta
Pisteet

Pisteitä

3.11. Tehtäväalueille nimetään
ympäristövastaavat.
3.12. Työntekijöille annetaan lisäkoulutusta
ympäristöasioista.
3.13. Ympäristöjärjestelmästä ja seurakunnan
ympäristötoiminnasta tiedotetaan
julkisuudessa.

1- 5

3.14. Oma väliauditointi.
3.15. Muut toimenpiteet
Yhteensä

Srk:n
pisteet
3

1-5

2

1-5

3

2-10
1-10

5
4

35

17

Auditoijan
pisteet

(3.11) ympäristötyöryhmä jatkaa, eri työalojen vastaavat huolehtivat omalta osaltaan ympäristöasioista
(3.12) työkokoukset kuukausittain, energia/vaaralliset aineet vastaava, työryhmän jäsen auditoijien neuvottelupäivät, vierailu Haltiassa
(3.13) yhtymän ja seurakuntien kotisivuilla linkki Ympäristöohjelmaan, maininta Diplomin uusinnasta, työryhmän jäsenen haastattelusta artikkeli ESSElehdessä.
(3.14) kattava väliauditointi tehtiin kauden puolivälissä. Asetetut tavoitteet tarkistettiin ja korjaavia toimenpiteitä esitettiin. (Liite nro 1)
(3.15) Henkilökunnan ja luottamushenkilöiden asennekartoituksen uusiminen kauden puolivälissä, Kysely ympäristöjärjestelmästä (liite nro 3).

4. Toiminta ja talous
Pisteet

Pisteitä

4.5.
Sijoituksia
vastuullisissa
sijoitusrahastoissa.
4.6. Budjettivaroja ohjataan kansainväliseen
diakoniaan ja lähetystyöhön keskimääräistä
enemmän.
4.7.
Seurakunnassa
käytetään
paljon
ympäristömerkittyjä tuotteita
4.8.
Ympäristövaikutuksia
seurataan
ympäristöindikaattorien avulla.
4.9. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja
kompensointi.
4.10. Muut toimenpiteet

1-5

Yhteensä

Srk:n
pisteet

5-10

10

2-10

6

2-6

6

1-20

0

1-10

0

66

22

(4.6) yhteistalouden budjetoiduista varoista 7 % ohjataan kansainvälisen diakoniaan ja lähetystyöhön.
(4.7) ympäristömerkittyjä tuotteita 17 eri tuoteryhmässä. Katso lista kohdassa 4.7.
(4.8) seurantatietoja seuraavista indikaattoreista: sähkö, vesi, lämpö, sekajäte ja paperi

Auditoijan
pisteet
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5. Ympäristökasvatus
Pisteet

Pisteitä

5.4.
Srk
järjestää
ympäristöaiheisia
erityisjumalanpalveluksia.
5.5. Srk järjestää ympäristötapahtumia.

1-6

Srk:n
pisteet
4

1-5

3

5.6.
Hiljaisuuden
paikaksi
rauhoitettu
luontokohde.
5.7. Srk tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa
ympäristöasioissa.
5.8. Ympäristökasvatuksessa on otettu
käyttöön välillisen vaikuttamisen menetelmät.
5.9. Muut toimenpiteet

5

0

1-5

2

1-5

2

1-10

4

Yhteensä

36

15

Auditoijan
pisteet

(5.4) Luomakunnan sunnuntai, ruotsalaisen srk:n pyhiinvaellusteemaan liittyvä messu, lapsi- ja perhetyön kevät/syyskirkko
(5.5) Työntekijöiden vierailu luontokeskus Haltiassa, Retriittitapahtumat, jonka yhteydessä kävellään luonnossa, kranssien sidonta/kukkien istutus.
(5.7) Ympäristöyhdistyksen edustajat työryhmässä, ammattilaisen antama apu
(5.8) Seurakuntien kotisivuilla on linkki Ympäristödiplomiin sekä muihin ympäristötoimijoihin, kuten Fairtrade. Nuorisotyössä on otettu käyttöön Internetin
ja sosiaalisen median antamat mahdollisuudet.
(5.9) Vihreä rippikoululeiri. Metsäkirkko/Mukulamessu

6. Jätehuolto
Pisteet

Pisteitä

6.8. Hyötyjätteiden keräys on järjestetty
kattavammin kuin jätehuoltomääräyksissä
edellytetään.
6.9.
Kertakäyttötuotteita
on
vaihdettu
kestäviin.
6.10. Kaatopaikkajätteen
määrä
on
vähentynyt.
6.11. Bio- ja käymäläjätteet kompostoidaan
omatoimisesti.
6.12. Hautausmaalla on järjestetty omaisille
hyötyjätteiden lajittelupisteet.
6.13.
Muut
toimenpiteet
jätehuollon
tehostamiseksi.
Yhteensä

1-8

Srk:n
pisteet
7

1-5

2

1-10

3

2-8

0

1-3

1

1-10

3

44

16

Auditoijan
pisteet

(6.8) toimitamme keräyspisteeseen lasin ja pienmetallin. Vaatteita, leluja ja kirjoja kerätään ”Johannas Garderob’iin. Yhteistyössä Kakku ja Leipä Keisarin
kanssa jaamme leipää ja leivonnaisia tarvitseville. Yhteistyössä Marttojen kanssa vaatteita, joille ei ole muuta käyttöä, teollisuuskäyttöön.
(6.9) Aulakahvion kertakäyttömukit korvattu muovisilla kestomukeilla, toimistossa käytössä posliiniastiat, asiakas wc-tiloissa kangaspyyheautomaatit,
ladattavat patterit äänentoistolaitteissa.
(6.10) Jätteenpolttolaitoksen valmistuttua marraskuussa 2014 on kaatopaikalle toimitetun jätteen määrä vähentynyt 16 %
(6.12) Kolumbaariossa kerätään seka-, bio- ja metallijäte omiin astioihin ja toimitetaan asianomaisiin paikkoihin.
(6.13) Katso kohdassa 6.13 olevaa listaa
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7. Siivous
Pisteet

Pisteitä

7.3. Henkilökunnan koulutuksessa on otettu
ympäristöasiat huomioon.
7.4.
Haitallisia
aineita
on
vaihdettu
turvallisempiin.
7.5. Siivouksessa käytetään ympäristöä säästäviä
tuotteita.
7.6. Muut toimenpiteet

1-5

Srk:n
pisteet
1

1-5

4

1-5

3

1-10

2

Yhteensä

25

10

Auditoijan
pisteet

(7.3) Siivooja on suorittanut laitoshoitajan työnjohtajan tutkinnon.
(7.4) Hajusteista ja vessaraikasteista on kokonaan luovuttu. Aikaisemmin on vaihdettu ympäristöystävälliseksi lattianpesuaineet, wc:n puhdistusaineet,
käsitiskiaineet ja pyykinpesuaineet. Käytössä ei ole klooria sisältäviä aineita.
(7.5) Siivouksen yhteydessä käytetään mikrokuituliinoja, Mopit ovat pestäviä. Käsien desinfiointiin käytetään etanolipohjaisia tuotteita. Kirkkotekstiilit
pestään etikalla ja kivennäisvedellä.
(7.6) Isot pakkauskoot, siivoustasoa tarkistettu.

8. Energia ja rakentaminen
Pisteet

Pisteitä

8.8.
Seurakunta
toteuttaa
ekologisia
rakennushankkeita tai investointeja.
8.9. Sähkön, lämmön ja veden ominaiskulutus
vähenee vuositasolla.

1-10

Srk:n
pisteet
0

Lämpö 1-10
Sähkö 1-10
Vesi 1-10
2-20
5

5
10
10
1
2

1-2

1

8.13. Tilojen käyttöastetta on tehostettu.
8.14. Muut energiansäästötoimenpiteet

2-5
1-10

3
5

Yhteensä

82

37

8.10. Seurakunta käyttää uusiutuvaa energiaa.
8.11. Seurakunta käyttää ympäristömerkittyä
energiaa.
8.12.
Seurakunta
osallistuu
energiansäästöviikkoon.

(8.9) Lämmön ominaiskulutus on pienentynyt vuodessa 2 %, sähkön 7 % ja veden 4 %. (/vertailussa vuodet 2013 ja 2012)
(8.10) Kauniaisten Seurakuntayhtymän uusi sähkösopimus on kokonaan uusiutuvasta energiasta tuotettua, 220 Energia Oy
(8.11) Seurakunnan käyttämä sähkö on Vihreää sähköä.
(8.12) Jakson aikana on osallistuttu energiansäästöviikkoon.
(8.13) Tilojen käyttöaste lähes 100 %. Ei leirikeskuksia eikä muitakaan vajaakäytössä olevia tiloja
(8.14) Siirtyminen LED-valoihin. Osallistuminen Earth-Hour tapahtumaan.

Auditoijan
pisteet
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9. Ruoka ja keittiöt
Srk:n
pisteet
2

Pisteet

Pisteitä

9.5. Peruselintarvikkeista merkittävä osa on
lähituotteita.
9.6. Elintarvikkeista osa on luomutuotteita.
9.7. Tarjolla on kasvisruokavaihtoehto.
9.8. Reilun kaupan tuotteita käytetään runsaasti.
9.9. Keittiöhenkilökunnalla on ympäristöpassi.
9.10. Muut toimenpiteet

2-10
1-10
1-10
1-10
2-6
1-10

2
5
10

Yhteensä

56

22

Auditoijan
pisteet

3

(9.5I tse leivotut leivonnaiset eri tilaisuuksiin. Käytetään ”Lähi Deii” luomu- ja lähikahvilaa
(9.6) Ruokapalvelua ostetaan lähiruokaa tarjoavasta liikkeestä. Leipomisessa käytetään osaksi luomujauhoja.
(9.7) Kokouksissa on tarjolla hedelmiä ja vihanneksia. Tilaisuuksissa on aina tarjolla kasvisvaihtoehto.
(9.8) Seurakuntayhtymä on reilun kaupan seurakuntayhtymä.
()9.10) Keittiössä työskentelevillä on hygieniapassi. Muovirasiat käytetään säilytysrasioina. Ylijäämä ruoka ja leivonnaiset pakastetaan uudelleen käyttöä
varten. Vastuullisista ruokavalinnoista kerrotaan pöytäesitteissä.

10. Toimistot
Pisteet

Pisteitä

Srk:n
pisteet

10.4. Käytössä on uusiopaperia ja muita
uusiotuotteita.
10.5. Paperin kulutuksen vähentäminen on
tietoinen tavoite.
10.6. Seurakunnan toimistolle on hankittu Green
Office -tunnus.
10.7. Muut toimenpiteet
Yhteensä

1-5

3

1-5

2

Auditoijan
pisteet

5
1-10
25

5
10

(10.4) Esimerkkeinä voidaan mainita kirjekuoret, lehtiöt, tulostustarrat, muovitaskut, tulostuspaperit, huomiokynät, puulyijykynät, lehtilokerikot,
kopiokoneet ja tulostimet sekä niiden värikasetit.
(10.6) Paperinkulutuksen tavoitteeksi on asetettu 10 % vuoteen 2020 mennessä. Siirrytään entistä tehokkaammin käyttämään uutta tekniikkaa
tiedonvälityksessä. Paperien ja kalvomateriaalit korvataan dataprojektoreita hyväksikäyttäen.
(10.7.) Valokatkaisimissa liiketunnistimia sekä kellaritilojen valoissa aikakatkaisu. Käytössä data-projektori, luonnonvaloa käytetään mahdollisimman paljon,
kalusteet ja sisustustarvikkeet luonnonmateriaalia, kirjekuorien uusiokäyttö. Sebastoksen wc-tiloissa aikakatkaisu. Tablettien käyttö paperin tilalla
isoskoulutuksessa, rippikoulussa ja nuorisotyössä.
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11. Hautausmaat ja viheralueet
Pisteet

Pisteitä

11.4. Hautausmaiden kulttuurihistorialliset
arvot on inventoitu.
11.5. Osa hautausmaasta tai puistoalueesta on
luonnonmukaisesti hoidettua aluetta.
11.6.
Istutuksissa suositaan perennoja
kesäkukkien sijaan.
11.7.
Haitallisista
torjunta-aineista
on
luovuttu.
11.8. Kasteluveden vähentämiseksi on
ryhdytty toimiin.
11.9. Hautausmaalla käytetään vähäpäästöisiä
työkoneita.

5

Srk:n
pisteet

Auditoijan
pisteet

1-5
1-5

1

5
1-5
1-5

11.10.
Tehty
lajistokartoituksia
ja 1-10
kunnostuksia
kulttuurihistoriallisesti
arvokkaissa kohteissa.
11.11. Muut toimenpiteet
1-10

2

Yhteensä

3

50

(11.6) Kirkon viheralueilla on kesäkukkia ja perennoja
(11.11) Seurakuntienluottamushenkilöt ja päättäjät ovat käyneet opastetulla kierroksella kolumbaariossamme. Muovisten kynttilöiden käyttö on kielletty.

12. Leiri- ja kurssikeskukset

Pisteet

Pisteitä

12.5.
Alueella
on
hyvin
hoidettuja
pesäpönttöjä ja luontopolkuja.
12.6. Seurakunta on vapaaehtoisesti suojellut
arvokkaita rantoja tai muita luontokohteita.
12.7.
Leirikeskukselle
on
laadittu
ympäristöohjeet.
12.8. Muut toimenpiteet

1-7

Yhteensä

25

Srk:n
pisteet

1-5
2-3
1-10
0

Auditoijan
pisteet
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13. Metsät
Pisteet

Pisteitä

13.4. Seurakunnassa toteutetaan osallistuvaa
metsäsuunnittelua.
13.5. Metsänhoidosta vastaavat ovat saaneet
lisäkoulutusta metsänhoidon ympäristöasioista.
13.6. Seurakunta on vapaaehtoisesti rauhoittanut
alueitaan
luonnonmuistomerkiksi
tai
luonnonsuojelualueeksi.

2

13.7. Metsissä on tehty METSO-kartoitus ja
kohteita on liitetty METSO-ohjelmaan.
13.8. Seurakunnan metsiä on ilmoitettu WWF:n
Perintömetsiksi.
13.9. Metsiä, soita, ketoja tai vastaavia on
ryhdytty ennallistamaan luonnontilaan.
13.10. Seurakunta on vapaaehtoisesti siirtänyt
metsien kesähakkuut lintujen pesimäajan
ulkopuolelle.

1-10

13.11. Metsissä on tehty uhanalaisten lajien
täydennysinventointeja.
13.12.
Otettu
käyttöön
erirakenteinen
metsänhoito.
13.13. Muut toimenpiteet

5

Yhteensä

72

Srk:n
pisteet

1-5
2-15

5
5-10
5

5
1-10
0

Auditoijan
pisteet
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14. Liikenne
Srk:n
pisteet

Pisteet

Pisteitä

14.5. Seurakunnan työntekijöille on annettu
taloudellisen ajotavan koulutusta.
14.6. Kimppakyydit ja yhteiskuljetukset toimivat
hyvin.
14.7. Seurakunta on edistänyt kävelyn, pyöräilyn
ja julkisen liikenteen käyttöä työmatka- ja
muussa liikkumisessa.
14.8. Toimintojen logistiikkaa on kehitetty
vähemmän liikennettä vaativaksi.
14.9. Auton vaihtaminen vähäpäästöiseen
malliin.
14.10. Muut toimenpiteet.

1- 5

1-10

1

Yhteensä

40

11

1- 5

4

1-10

5

1-5

1

Auditoijan
pisteet

1-5

(14.6.) Leireille ja retkille järjestetään yhteiskuljetus, kimppakyytejä käytetään mahdollisuuksien mukaan.
(14.7) työsuhdematkalippu, yhtymän polkupyörä, lukittava pyöräteline, suihkutilat. Kokoukset paikoissa, jonne pääsee julkisilla kulkuvälineillä. Suuri osa
pidetäänkirkon tiloissa.
(14.8.) Kulkemiset suunnitellaan huomioiden kimppakyytien mahdollisuus. Käytetään myös yhteiskuljetuksia takseilla ja linja-autolla.
(14.10.) Työsuhdeasunnot Kauniaisissa kävelymatkan päässä.

Liite 3: Kysely ympäristöjärjestelmästä Ilkka Sipiläiselle
Lähettäjä: Sipiläinen Ilkka
Lähetetty: 5. maaliskuuta 2015 8:11
Vastaanottaja: Javanainen Lasse
Kopio: Mattila Ouri
Aihe: Re: Ympäristölainsäädäntö

Hei,
Keskustelemme asiasta Kirkon ympäristöasioiden seurantaryhmässä.
Noin muotoiltuna tehtävä kuulostaa kieltämättä aika vaativalta.
Kiitos huomiosta ja viestistä!
Ystävällisin terveisin
Ilkka Sipiläinen
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Liite 4: Hankintaohje
13.9.2011/sl

HANKINTASÄÄNTÖ
Tämä hankintasääntö täydentää Kauniaisten seurakuntayhtymässä voimassa olevaa kirjanpidon ja
maksuliikenteen sisäisen valvonnan ohjeistusta (hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 27.10.2009).
Hankintoihin liittyvät toimintaohjeet
Yleistä
Seurakuntayhtymän hankinnat tulee tehdä hyvän hallintotavan mukaisesti ja noudattaen lakia julkisista
hankinnoista. Laissa julkisista hankinnoista (348/2007) on ohjeet hankintamenettelystä ja hankinnasta
päättämisestä. Kun tavara hankitaan tarjouskilpailun avulla, on tarjouksista hyväksyttävä se, joka on
kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan alin. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa on asetuksen
(614/2007) mukaan huomioitava hinta, käyttökustannukset, toimintaominaisuudet, ympäristövaikutukset tai
muut vastaavat perusteet. Hankintailmoituksissa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa on mainittava käytettävät
valintakriteerit.
Hankintojen yhteydessä ei saa antaa eikä ottaa vastaan lahjoja tai palvelusuorituksia toimittajilta.
Henkilökohtaisia hankintoja ei saa suorittaa seurakuntayhtymän hankintojen yhteydessä eikä
seurakuntayhtymän hankintasopimuksia ole asiallista käyttää omaksi edukseen. Esteellinen henkilö ei saa
osallistua hankintojen valmisteluun eikä päätöksentekoon.
Ympäristökriteerit
Kun hankinnat tehdään virallisen tarjouskilpailun perusteella, asetetaan hankintakriteereiksi
ympäristömerkkien vaatimukset. Palveluiden hankinnoissa tulee selvittää, miten ympäristöasioiden hoito on
järjestetty. Kuljetusten osalta kiinnitetään huomiota ympäristöystävällisyyteen tai toimitusnopeuteen.
Jos valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, käytetään ympäristönäkökulmaa yhtenä
valintaperusteena (mainitaan erikseen valintaperusteina). Sopivia ympäristökriteereitä ovat esim. laitteen
vähäinen energian- ja vedenkulutus, vähäiset kustannukset jätehuollosta, tuotteen kierrätettävyys, pitkä
käyttöikä ja pitkä takuuaika, varaosien saatavuus, päivitettävyys ja täydennettävyys, helppokäyttöisyys,
helppo huollettavuus ja korjattavuus sekä ympäristölle haitallisten ainesosien vähäisyys.
Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat
Kansalliset kynnysarvot määritellään kulloinkin voimassa olevassa hankintalaissa. Kansallisen kynnysarvon
suuruus (arvonlisävero 0 %) on tämän hankintasäännön laatimishetkellä
- tavara- ja palveluhankinnoissa 30.000€
- sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnoissa 100.000€
- rakennusurakoissa 150.000€
Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia, vaan näiden hankintojen kohdalla
noudatetaan hyvää hankintamenettelyä. Hyvä hankintamenettely noudattaa avoimuuden, objektiivisuuden,
tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita.
Aktivointirajan alittavat hankinnat
Kauniaisten seurakuntayhtymässä kansallisen kynnysarvon alle jäävien hankintojen osalta vahvistettu
aktivointiraja on 5.000€ (sis. ALV:n). Tämän rajan alle jäävien hankintojen osalta hankintapäätös tehdään
hyvän hankintamenettelyn mukaisesti. Kilpailutus voidaan toteuttaa esim. puhelimitse toteutetulla
tarjouskierroksella. Hankintapäätös tulee liittää hankinta-asiakirjoihin. Alle 500€:n hankintoja ei tarvitse
kilpailuttaa, jos ne ovat talousarviossa hyväksyttyjä.
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Hankintamenettely
Hankintoja toteutettaessa noudatetaan avoimuuden, objektiivisuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden
periaatteita. Hankintamenettelyyn osallistuvia on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi koko
hankintaprosessin ajan. Hankinnoissa on pyrittävä mahdollisimman edulliseen lopputulokseen laatua
unohtamatta.
Kansallisen kynnysarvon ja aktivointirajan alittavissa hankinnoissa tarjouksia voidaan pyytää etukäteen
hyviksi ja luotettaviksi arvioiduilta toimittajilta (3-5) ja hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttävien
tarjousten perusteella. Tarjousten sisältöä ja tarjouspyynnön vaatimuksia voidaan täsmentää esim.
puhelimitse. Tarjoajien tasapuolinen kohtelu ei kuitenkaan saa vaarantua.
Aktivointirajan alittavissa hankinnoissa suora osto on mahdollinen ilman tarjouspyyntöjä silloin, kun
hankinnan arvo, luonne tai tarjonta markkinoilla huomioon ottaen tarjouspyynnöt eivät olisi
tarkoituksenmukaisia. Esimerkiksi silloin, jos hankittavaa tavaraa/palvelua ei ole muualta saatavissa tai
kysymyksessä on poikkeuksellisen kiireinen hankinta tai jos kilpailutuksesta aiheutuvat kustannukset
ylittäisivät tarjouskilpailussa mahdollisesti saavutettavat hinta- tai muut edut, on suora hankinta mahdollinen.
Kansallisen ja EU:n kynnysarvot ylittävät hankinnat
Kansallisen ja EU:n kynnysarvojen ylittävissä hankinnoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa
hankintalakia ja -asetusta.

Liite 5: Ympäristökasvatussuunnitelma
KAUNIAISTEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA
YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA Toukokuu 2012.
PERUSTEET JA TAVOITTEET
Kauniaisten suomalaisen seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelma on osa Kauniaisten
seurakuntayhtymän ympäristöohjelmaa. Ympäristöohjelman perusteella seurakunta-yhtymälle
myönnettiin vuosiksi 2012-2015 Kirkon ympäristödiplomi.
Ympäristöohjelma ja siihen perustuva diplomi ovat prosessi, joka edellyttää jatkuvaa
kehittämistä. Tähän jatkuvaan kehittämiseen liittyen suomalainen seurakunta asetti yhdeksi
toimintavuoden 2012 yhteiseksi tavoitteeksi seurakunnan ympäristökasvatus-suunnitelman
laatimisen. Tämä asiakirja on tuon tavoitteen toteuttamista.
Ympäristökasvatus osana seurakunnan toimintaa ei ole irrallinen, kirkon elämälle vieras ”lisä”,
vaan se liittyy seurakunnan perustehtävään, joka on ilmaistu seurakuntamme toimintaajatuksessa seuraavasti:
”Vahvistamme uskoa, tuemme toivoa, rohkaisemme rakastamaan.”
Seurakuntayhtymän ympäristöohjelman esipuheessa ympäristökasvatus sidotaan kirkon
perustehtävään ja teologiaan seuraavasti:
”Kristillisen elämän ytimessä on usko Jumalaan, joka on kaiken luoja. Uskomme
on, että maailma, jossa elämme ja jonka rajoituksiin meidät on sijoitettu, on
Jumalan tahtoma, luoma ja hyvä.
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Jumala on antanut ihmiselle tässä luomassaan maailmassa erityisen aseman ja
tehtävän. Ihminen on elävä henki, joka poikkeaa kaikesta muusta Jumalan
luomasta. Meille Jumala on antanut vapaan tahdon, kyvyn suunnitella
tulevaisuutta ja nähdä sen, mitä ei vielä näy. Meille hän on antanut kyvyn
ymmärtää, mitä tarkoittaa vastuu.
Luoduista vain ihminen voi tuhota maailman, jossa elämme. Meillä ei ole siihen
kuitenkaan oikeutta. Meille on annettu velvollisuus huolehtia siitä, että myös
tulevat ihmissukupolvet sekä kasvi‐ ja eläinkunnan edustajat voivat elää tässä
maailmassa.
Ympäristöasioissa puheet eivät riitä, tarvitaan myös tekoja. Kauniaisten
seurakuntayhtymän ympäristöohjelma on yksi tapa, jolla pyrimme yhteisöllisesti
kantamaan vastuutamme luonnosta, johon itsekin kuulumme ja josta olemme
riippuvaisia.”
Ympäristökasvatus on siis osa seurakunnan perustehtävän toteuttamista ja siten myös osa
seurakunnan kaikkien tehtäväalueiden toimintaa. Ympäristökasvatusohjelman tavoitteena on
olla kuvaus siitä, miten eri työmuodoissa ympäristökasvatuksessa siirrytään sanoista tekoihin
ja huolehditaan siitä, että ympäristökasvatus on jatkuvasti osa toimintaamme.
Jumalanpalveluselämä
 Kirkkokäsikirjassa annetaan ohjeet ns. luomakunnan sunnuntain viettämisestä.
Kyseisen sunnuntain otsikkona käsikirjassa on ”Vastuu luomakunnasta”. Kyseessä ei
ole johonkin tiettyyn kirkkovuoden pyhään sidottu päivä, vaan luomakunnan sunnuntaita
voidaan viettää seurakunnan haluamana sunnuntaina touko-lokakuun välillä.
 Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa vietetään luomakunnan sunnuntaita
vuosittain.
 Lisäksi vastuutamme luonnosta pidetään esillä jumalanpalvelusten rukouksissa sekä
myös saarnoissa silloin, kun se liittyy luontevasti kulloinkin käsillä olevan pyhän
teemaan ja raamatunteksteihin.
 Kirkkokahveilla tarjoillaan Reilun kaupan kahvia ja pidetään esillä Reilun kaupan
esitteitä.
Aikuistyö
 Aikuistyön sisältöön ympäristöteemat liittyvät luontevasti. Keskusteluryhmissä
luomakuntaan ja ihmisen vastuuseen liittyviä kysymyksiä pidetään esillä.
 Hiljaisuuden retriiteissä ja erilaisilla pyhiinvaelluksilla keskeistä on olla Jumalan
puhuteltavana nimenomaan luomakunnan kautta. Tilaisuuksien hartauselämä ja
virikepuheet ohjaavat osallistujaa ymmärtämään ”kolmatta testamenttia” eli
luomakuntaa.
 Vähintään yksi hiljaisuuden messu rakennetaan vuosittain luomakuntateeman ympärille.
 Joka vuosi järjestettävä lemmikkieläinten ja omistajien adventtihartaus sekä kranssien
sidonta- tai kukkien istutuspäivä yhdistävät kirkkovuoden ajankohdan ja luontoteeman.
 Aikuistyön toiminnan puitteet pyritään järjestämään kestävän kehityksen mukaisesti.
Retket ja retriittikuljetukset pyritään järjestämään kimppakyydein.
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Ateriat valmistetaan pääsääntöisesti lähellä tuotetusta kasvisruuasta. Kahvi ja tee ovat
Reilun kaupan tuotteita.
Tuikkukynttilöistä jäävät alumiinikuoret kerätään ja toimitetaan metallinkeräykseen.

Musiikkityö
 Kirkkokuorolaisten nuottien takaisin keruu ja arkistointi
 Nuottien uusiokäyttö muutaman vuoden kuluttua
 nuottien arkistointi puisiin lehtikansioihin
 lapsikuoron useamman laulun mahduttaminen samaan 2-puoliseen laulumonisteeseen
 kirkkokuoron harjoitusten tarjoilu Reilun kaupan tuotteilla
Varhaisnuorisotyö
 Ympäristökasvatusta eletään todeksi varhaisnuorisotyössä niin viikkotoiminnassa kuin
leireilläkin ohjaamalla lapsia kohtuullisuuteen, kierrättämiseen ja kestävän kehityksen
periaatteisiin, esimerkiksi roskien lajittelemisessa.
 Leireillä on mukana aina jokin luontoon liittyvä teema;
o retki / pieni vaellus leirikeskuksen alueella tai lähistöllä olevaan merkittävään
luontokohteeseen.
o rastirata luontoon/ympäristöön/luomiseen liittyen.
Rippikoulutyö
 Ympäristökasvatus kuuluu rippikoulun opetussuunnitelmaan. Sitä käsitellään
rippikoulussa, kun pohditaan luomisen teologiaa ja ihmisen vastuuta luomakunnasta.
Teema on esillä myös muiden aiheiden opetuksessa sikäli kun se luontevasti liittyy
käsiteltäviin aihekokonaisuuksiin.
 Ympäristökasvatusta eletään todeksi rippikoulussa ohjaamalla nuoria kohtuullisuuteen,
kierrättämiseen ja kestävän kehityksen periaatteisiin, esimerkiksi roskien
lajittelemisessa.
 Rippikoulutyön viestintää kehitetään yhä enemmän sähköisen viestinnän avulla
tapahtuvaksi (nettisivut, blogit, Facebook, Prime). Paperisia tulosteita ja kirjeitä
vähennetään mahdollisuuksien mukaan.
Nuorisotyö
 Ympäristökasvatusta eletään todeksi nuorisotyössä niin viikkotoiminnassa kuin
leireilläkin ohjaamalla nuoria kohtuullisuuteen, kierrättämiseen ja kestävän kehityksen
periaatteisiin, esimerkiksi roskien lajittelemisessa.
Diakonia
 Ryhmissä ohjeistetaan ryhmäläisiä ja vapaaehtoistentekijöitä vastuuseen ympäristöstä,
esim. jätteiden lajitteluun ja kierrättämiseen. Vähintään kerran vuodessa on
kokoontumisessa jokin ympäristöteema.
 Retkillä ja leireillä ohjeistetaan lajitteluun ja kestäviin valintoihin sekä järjestetään
mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia tutustua luontoon.
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Kansainvälinen diakonia ja lähetystyö
 Luonnonvarojen oikeudenmukainen jakautuminen sekä kestävän kehityksen
kysymykset ovat luonteva osa seurakunnan kansainväliseen diakoniaan ja
lähetystyöhön liittyviä toimintoja.
 Em. kysymyksiä pidetään esillä seurakunnan kansainvälisen vastuun ja lähetystyön
kokoavissa ryhmissä, niiden tilaisuuksissa tarjoillaan Reilun kaupan kahvia ja pidetään
esillä Reilun kaupan esitteitä.
 Kansainvälisen diakonian ja lähetystyön puitteissa liitytään yhteistyöjärjestöjen (lähinnä
Suomen Lähetysseura ja Kirkon ulkomaanapu) järjestämiin mahdollisiin kestävään
kehitykseen liittyviin hankkeisiin.
 Ympäristöteemat liitetään mahdollisuuksien mukaan osaksi kouluille ja päiväkodeille
joka toinen vuosi järjestettäviä lähetystyöhön liittyviä kasvatushankkeita.
Kirkonkirjojen pito ja kirkkoherranvirasto
 Annetaan asiakkaalle paperit (esim. virkatodistus) käytetyssä kuoressa ja kerrotaan,
että näin säästetään ympäristöä ja että meillä on Kirkon ympäristödiplomi
 Asiakkaalle kerrotaan, että asiakirja (jos mahdollista), otetaan mielellään vastaan
sähköisenä, jolloin paperia säästyy.
 Asiakkaan neuvonnassa viitataan, että tiedot löytyvät myös srk:n kotisivuilta tai muualta
verkosta (esim. maistraatin sivut) eli ei anneta ”turhia” lomakkeita ja ohjemonisteita
asiakkaille paperin säästämiseksi.
Viestintä
 Viestinnässä tuodaan esille seurakunnan ympäristöystävällisyys (paperin säästäminen,
Reilun kaupan tuotteiden käyttö, tilaisuuksien tapahtumien ilmoituksissa maininta, jos
tilaisuus on ”ympäristöä huomioiva” jne.)
 Pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon sähköistä viestintää
 Kotisivuilla on maininta, että seurakuntayhtymä on saanut Kirkon ympäristödiplomin,
joka on luettavissa siellä. Kirkon ympäristödiplomiin liittyen suomalainen seurakunta on
laatinut ympäristökasvatussuunnitelman.
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Liite 6: Plan för miljöfostran

PLAN FÖR MILJÖFOSTRAN 2015–2020
GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING
Godkänd i församlingsrådet 18.3.2015
TEOLOGISKA OCH ETISKA GRUNDER FÖR KYRKANS KLIMATPROGRAM
Tacksamhet
 Tacksamhet över de gåvor skapelsen ger och den kärlek som springer fram ur
tacksamheten leder till att vi blir verksamma till förmån för naturen.
Respekt
 en högaktande
naturtillgångarna

inställning

begränsar

människans

snikna

strävan

att

utsuga

Måttfullhet
 när den kristna tron betonar måttfullhet, utgör den en motkraft till den överbetonade
konsumtionskulturen
5. MILJÖFOSTRAN
5.1. Plan för miljöfostran
”Med miljöfostran avses all verksamhet genom vilken församlingen sporrar och styr sina
medlemmar mot en miljövänlig och måttfull livsstil.”
Samtidigt handlar det också om att vi skall leva som vi lär.
De mål vi sätter upp skrivs in i verksamhetsplanen under varje arbetsområde.
I verksamhetsberättelsen nämns hur miljöfostran på varje arbetsområde genomförts. Som bäst
genomförs miljöfostran i verksamheten enligt genomslagsprincipen.
5.2. Skapelsens söndag och övrigt gudstjänstliv
I förkunnelsen betraktas naturtemat bl.a. i predikan under skapelsens söndag och genom val
av psalmer. I samband med påsken eller någon annan vårsöndag betonas pilgrimsvandring
som tema.
5.3. Miljöaspekter i de olika verksamhetsområdena
Miljöfostran betonas särskilt inom barn-, ungdoms-,
musikverksamheten

skrisftskol,

diakoni-

och

Barnverksamhet
I dagklubbsverksamheten undervisas barnen i följande teman både i klubben och hemma:
Barnen lär sig att Gud har skapat allt, att naturen är Guds gåva till oss.
Barnen får leka och ha roligt utomhus. I Grankulla kyrkas lekpark för barnen lär de sig att
älska naturen genom att den är vackert belägen med träd bland andra innergårdar. Ibland görs
naturutfärder med barnen.
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Den gåva Gud gett får vi sköta om på olika sätt, t.ex:
– föräldrarna lär sig att packa barnens matsäck i askar i stället för i plastpåsar samt att
använda flaskor i stället för saftburkar
– man berättar för barnen om återvinning och visar hur man sorterar avfall och i samband
med måltider övervakat sorteringen
– barnen lär sig släcka onödig belysning
– barnen lärs att respektera naturen och djuren
– familjer ges goda råd i hur man sorterar bl.a. barnmatsburkar, plastaskar, små
plåtburkar samt att man sätter bioavfall i rätt kärl
Ungdoms- och skriftskolverksamhet
Ungdomarna lär sig principerna för kyrkans miljöprogram:
Tacksamhet
• Tacksamhet över de gåvor skapelsen ger och den kärlek som springer fram ur tacksamheten
leder till att vi blir verksamma till förmån för naturen.
Respekt
• en högaktande inställning begränsar människans snikna strävan att utsuga naturtillgångarna
Måttfullhet
• när den kristna tron betonar måttfullhet, utgör den en motkraft till den överbetonade
konsumtionskulturen
I praktiken kan miljövården se ut t.ex. så här:
– Skriftskollägren sker på lägerområden som ligger i en vacker natur.
– resorna till lägren sker med samtransport
– materialåtervinning på läger och lägerområde, eftersom förutsättningarna redan finns
– tomma flaskor och burkar som samlats under resor förs till butik för återvinning
– man poängterar att ta bara den mängd mat, som man har för avsikt att äta. Detta gör att
man kan optimera mängden mat och minska på bioavfallet. Eventuell överbliven mat
(bröd och annat liknande) paketeras för att användas följande gång
– vid information koncentrerar man sig på att använda e-post, Facebook samt
församlingarnas hemsidor och samtidigt minimerar man användningen av papper
– lägerbrev, tillståndslappar och andra liknande ärenden om läger skrivs ut på ekologiskt
papper. Kuverten är ekologiska. Man undviker onödig kopiering
– man dryftar naturen-skapande-skapelsen: hur lever vi, själviskt eller med tanke på andra
eller hela världen?
– man lär sig hur man kan minska på sin egen konsumtion samt undvika onödiga köp
– – man uppmanar använda kollektivtrafik, man uppmuntrar att promenera och cykla
Diakoniverksamhet
De vuxna lär sig principerna för kyrkans miljöprogram:
Tacksamhet
• Tacksamhet över de gåvor skapelsen ger och den kärlek som springer fram ur tacksamheten
leder till att vi blir verksamma till förmån för naturen.
- Ta in tacksamheten i andakter i grupper.
Respekt
• en högaktande inställning begränsar människans snikna strävan att utsuga naturtillgångarna
- Föredrag i tisdagsträffen om resor i naturen med tillhörande andakt.
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Måttfullhet
• när den kristna tron betonar måttfullhet, utgör den en motkraft till den överbetonade
konsumtionskulturen. I praktiken kan det se ut t.ex. så här:
–
–
–
–
–
–
–
–

i Tisdagsträffen har man berättat om hur viktigt det är med sortering och återanvändning
samt om miljödiplomet och om dess ansökningsprocess
resor till olika begivenheter sker med samtransport
vid sammankomster används Rättvisemärkta produkter (kaffe, te, blommor)
använda emballage och annat material (papper, kuvert och dylikt) sparas för
återanvändning
vi lyfter fram Gemensamt Ansvar-kampanj och dylikt.
samarbete med ”Johannas garderob” på Villa Junghans, som handlar om att vara en
central där givare och tagare av använda kläder och möbler kan återanvändas.
Dela ut gårdagsbröd från Kakku- och Leipäkeisari till behövande.
Ha sommarsamlingar på kyrkans innergård, i lövträdens skugga.

Kyrkomusik
– firande av skapelsens söndagar
– skapelsetematik vid val av psalmer
– resor till olika evenemang med samtransport
– minimering av programblad på papper
– i verksamheten följer man i likhet med andra delområden med hur mycket energi som
sparats samt återanvänt och sorterar material
– arbetsresorna sker när det är möjligt med kollektivtrafik
– då man skriver ut eller kopierar med klubblokalens lilla skrivare, strävar man i
musikarbetet att använda papper som redan använts förut
– körmaterial har så ofta som möjligt skrivits på papprets båda sidor
– i fråga om gåvor och uppvaktning med blommor samt vid körens eller konsertartister
servering används nära producerade produkter eller Rättvisemärkta produkter samt
vegetariska alternativ.
– Sjunga körsånger som innehåller skapelsens lov.

5.4. Specialgudstjänster med miljön som tema
–
–
–

skapelsens söndagsmässor firas
i val av psalmer beaktas miljöteman
högmässor med efterföljande pilgrimsvandring

5.5. Särskilda miljöevenemang
Bytesdag ordnas någon gång per år, där man får hämta barnkläder, leksaker m.m. till en
familjegudstjänst och ta därifrån det man behöver kostnadsfritt.
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5.6. Samarbete med olika aktörer
– samarbete med skolor, daghem och dagklubbar har pågått under årtionden
– via förtroendevalda har man haft täta kontakter med Suomen Latu, Natur och Miljö samt
Suomen luonnonsuojeluliitto och ståndpunkterna kommer väl fram.
5.7. Övriga åtgärder
–
–

församlingen har arrangerat pilgrimsvandring en gång om året bl.a. genom
naturskyddsområden.
församlingen arrangerar retreater två gånger om året i det naturskönt belägna Snoan i
Lappvik i Hangö. Retreatkonceptet innehåller också långa dagliga promenader i
naturen.

5.8. Miljömål för perioden 2015–2020
Inom församlingens alla uppgiftsområden dryftar och utvecklar man teman som hänför sig till
miljön.

