
 

Miljöstrategi 2013-2017 

Bakgrund 

Kyrkan i Helsingfors följer den strategi som gemensamma kyrkofullmäktige 
fastställde den 16.11.2006. I strategin konstateras att miljöarbetet ska in-
lemmas i församlingarnas och enheternas normala verksamhet. 

Helsingfors kyrkliga samfällighet beviljades kyrkans miljödiplom år 2005. 
Miljöverksamheten regleras av handboken för kyrkans miljödiplom. Förny-
andet av diplomet är ett av miljöstrategins viktigaste mål.  

Miljövärden 

Kyrkan i Helsingfors är ett kristet samfund och lever som en del av Guds 
skapelse i harmoni med sin omgivning.  

Hela miljöarbetet ses som en form av miljöfostran där man följer principerna 
för tacksamhet, respekt och det rimliga. Miljöarbetets hörnstenar är etik, 
växelverkan och kontinuerlig utveckling. 

Miljömission 

Miljöarbetet bygger på kristen värdegrund, där respekten för skapelsen 
upplevs som en del av församlingens andliga uppgift.  

Kyrkan i Helsingfors verkar för miljön och förverkligar den uppgift som givits 
mänskorna som ska odla skapelsen och värna om den.  

Miljövision 

Kyrkan i Helsingfors strävar till att kontinuerligt utveckla också miljöfrå-
gorna. Det är viktigt att bibehålla rätten att använda Kyrkans miljödiplom 
samt att uppdatera miljöprogrammet och planen för miljöfostran. 

Genom sin fostrargärning och genom att föregå med gott exempel strävar 
kyrkan i Helsingfors framgent efter att tackla de utmaningar som klimatför-
ändringen och andra hot mot miljön medför.  

Miljöarbetet 

Enligt miljöprogrammet ska miljöarbetet engagera församlingarna och sam-
fällighetens enheter så att de i den dagliga verksamheten på ett naturligt 



 

 

sätt beaktar miljöfrågorna. Genom att förbättra metoderna och erbjuda per-
sonalen fortbildning främjar man arbetet som syftar till att nå de uppställda 
miljömålen. Strävan är att minska verksamhetens negativa miljökonsekven-
ser, att koncentrera utnyttjandet av fastigheterna och att främja energispar-
åtgärderna med beaktande av lagar, bestämmelser och andra förbindelser. 
Målsättningen är att ansvarsfullt utnyttja naturresurserna, att konsumera 
med eftertanke och att förebygga uppkomsten av avfall. För att verksam-
heten ska stå i samklang med miljöprogrammet ska miljöaspekterna också 
beaktas vid konkurrensutsättning och upphandling och samarbetsparterna 
sporras till miljömedvetet agerande. I verksamhetsberättelsen redovisas år-
ligen hur miljömålen uppnåtts. 

Då verksamheten utvecklas i ekologiskt socialt och ekonomiskt hållbar rikt-
ning beaktas gällande lagstiftning samt Finlands ev.luth. kyrkas och samfäl-
lighetens egna miljödokument.  

 

 

 

 

 

 


