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Ympäristötyöryhmä ja ympäristötiimiläiset 
- Uusi ympäristötyöryhmä nimetään vuonna 2019. 
- Ympäristötiimiläisiltä pyydetään vuosittain kehitysideoita ympäristötyöhön. 
- Ympäristöauditointeja kehitetään paremmin seurakuntia palveleviksi.  
- Ympäristötyön vuosiraportointia kehitetään. 
- Ympäristötiimiläisten koulutuksia järjestetään yhteistyössä pääkaupunkiseudun seurakun-

tayhtymien kanssa. 
Viestintä 

- Sisäistä ympäristöviestintää kehitetään uuden Office360-järjestelmän myötä.  
- Ulkoista ympäristöviestintää jatketaan ja työntekijöitä kannustetaan osallistumaan esim. 

blogitekstien kirjoittamiseen.  
Hankinnat 

- Hankintojen ympäristökriteerien käyttöä helpotetaan sisäisellä ohjeistuksella vuonna 
2018. 

- Hankintojen keskittäminen. 
Ympäristökasvatus 

- Ympäristöpäivä tai –teemaviikko järjestetään vuosina 2019, 2021 ja 2023. 
Jätehuolto  

- Käytöstä poistettujen laitteiden, koneiden ja kalusteiden kierrätystä lisätään. 
Siivous  

- Siivoushenkilökunnalle järjestetään edelleen vuosittaisia koulutuksia, joissa myös ympä-
ristöasiat ovat esillä. 

- Ohjeet pidetään esillä. Suntion tutkinto huomioidaan rekrytoinneissa ja oppisopimuskou-
lutuksissa ja uudet työntekijät perehdytetään ympäristöasioihin. 

- Käsipaperiautomaatteja vaihdetaan käsipyyheautomaatteihin. 
- Määriteltyjen siivousmenetelmien noudattamista valvotaan, työntekijöitä ohjeistetaan 

puhdistusaineiden annostelussa sekä varmistetaan, että kaikkialla on oikeanlaiset an-
nostelupumput.  

- Siivouskoneiden käyttöä (lattianhoitokoneet/yhdistelmäkoneet) tehostetaan ja pesuko-
neita hyödynnetään enemmän moppien ja siivouspyyhkeiden kostuttamisessa.  

Energia ja rakentaminen 
- Energiansäästösopimukseen liittyvät energiansäästötavoitteet toteutetaan ja raportoi-

daan vuosittain. 
- Tilojen käyttöastetta tehostetaan tiloista luopumalla ja toimintaa keskittämällä sekä uu-

sien tilojen tarpeenmukaisella suunnittelulla. 
- Aurinkoenergian käyttöä lisätään. 

Ruoka ja keittiöt 
- Ruokahävikin vähentämistä ja hävikkiruoan hyötykäyttöä edistetään. 

Hautausmaat 
- Hautojen hoitotoiminnassa otetaan yhdeksi kriteeriksi ympäristönäkökulma. 

Leiri- ja kurssikeskukset 
- Lekholman jätevedenpuhdistamo peruskorjataan vuonna 2018. 

Metsänhoito 
- Tuupovaaran metsäsuunnitelma uusitaan vuonna 2022.  
- Tuupovaaran suoaluetta tarjotaan uudelleen Metso-ohjelmaan. 



Ympäristöohjelman aikataulutus ja vastuuhenkilöt. 
 

TEHTÄVÄ AIKATAULU VASTUUHENKILÖ 
Uusi ympäristötyöryhmä 2019 Ympäristöasiantuntija/YKN 
Ympäristötiimiläisiltä kehitysideoita 
ympäristötyöhön 

2018, 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

Ympäristöasiantuntija 

Ympäristöauditointien kehittäminen 2018, 2019 Ympäristöasiantuntija, ympäristövastaavat 
Vuosiraportoinnin kehittäminen 2018, 2019 Ympäristöasiantuntija, ympäristövastaavat 
Ympäristökoulutuksen yhteistyö pk-
seudulla 

2019-2023 Koulutussuunnittelija, pk-seudun ympäristö-
työn yhteistyöryhmä 

Sisäisen ympäristöviestinnän kehittämi-
nen 

2018-2023 Ympäristöasiantuntija, viestinnän ympäris-
tövastaava 

Ulkoisen ympäristöviestinnän kehittä-
minen osallistavammaksi 

2018-2023 Ympäristöasiantuntija 

Hankintojen ympäristökriteerien sisäi-
nen ohjeistus 

2018 Hankintapäällikkö, ympäristöasiantuntija 

Hankintojen keskittäminen 2018-2023 Hankintapäällikkö 
Ympäristötapahtuma 2019, 2021, 

2023 
Ympäristöasiantuntija, seurakuntien ympä-
ristövastaavat 

Käytöstä poistettujen tavaroiden kierrä-
tys 

2018 Kiinteistöjohtaja 

Siivoushenkilökunnan koulutukset 2018, 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

Siivoussuunnittelija 

Suntion tutkinnot ja perehdytys 2018, 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

Siivoussuunnittelija 

Käsipaperiautomaattien vaihtaminen 
käsipyyheautomaatteihin 

2018-2023 Siivoussuunnittelija 

Siivousaineiden annostelupumput 2018-2023 Siivoussuunnittelija 
Siivouskoneiden ja pesukoneiden hyö-
dyntäminen 

2018-2023 Siivoussuunnittelija 

Energiansäästötavoitteiden raportointi 2018, 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 

Ympäristöasiantuntija 

Tiloista luopuminen ja uusien tilojen 
tarpeenmukainen suunnittelu 

2018-2023 Kiinteistöjohtaja 

Aurinkoenergian hyödyntäminen 2018-2019 Ylläpitopäällikkö 
Hävikkiruoan hyödyntäminen 2018-2023 Yhteisen seurakuntatyön johtaja 
Hautojen hoidon ympäristönäkökulma 2019 Hautaustoimen päällikkö, ylipuutarhurit 
Lekholman jätevedenpuhdistamo 2018 Ympäristömestari, ylläpitopäällikkö 
Tuupovaaran metsäsuunnitelma 2022 Ympäristömestari 
Tuupovaaran suo Metsoon 2022 Ympäristömestari/YKN 
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