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KOKOUSAIKA

Maanantai 22.10.2018 KLO 14.30 - 16.15

KOKOUSPAIKKA

Kunnanhallituksen kokoushuone (Lindinkuja 1)

Henkilö

Asema

Läsnä /
poissa

Kestävän kehityksen työryhmä
Velipekka Saarinen
puheenjohtaja
Laura Kekäläinen
varapuheenjohtaja
Michaela Jokiniemi
nuorisovaltuuston edustaja
Pirjo Honkanen
jäsen
Sari Juuti
jäsen
Satu Karvinen
jäsen
Kai Kylén
jäsen
Satu Uusi-Erkkilä
jäsen
Veli Salmi
jäsen
Sari Sassi
sihteeri
Muut kutsutut
Erkki Paloniemi
kunnanjohtaja
Virpi Alakoski
rakennus- ja ympäristölautakunnan pj.
Harri Penttilä
sivistyslautakunnan pj.
Valto Sorva
teknisen lautakunnan pj.
Pertti Uusi-Erkkilä
kunnanhallituksen pj.

poissa
poissa
poissa
poissa
läsnä
poissa
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
poissa
poissa
läsnä
poissa

ASIALISTA
1. Todettiin, että kokous ei ole päätösvaltainen, koska puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olivat estyneitä tulemaan paikalle. Päätettiin kuitenkin pitää ns. muistiokokous.
2. Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirjaan ei ole huomauttamista.
3. Käytiin läpi vuoden 2018 toimintasuunnitelman toteutumista ja kirjattiin toimintasuunnitelmaan tiedossa olevat tehdyt toimenpiteet (muistion liitteenä).
4. Sari Juuti kertoi kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeen kuulumiset edellisessä kohdassa.
5. Keskusteltiin Hiilineutraali Tampereen Seutu 2030 -tavoitteesta, johon Vesilahden kunnanhallitus on sitoutunut sekä esityksestä Vesilahden kunnan sitoutumisesta HINKUkunnaksi. HINKU-kunta -esitys palautettiin rakennus- ja ympäristölautakunnassa uudelleen valmisteluun. Kestävän kehityksen työryhmässä kokouksessa pohdittiin, että
liikenteen aiheuttamien päästöjen vähentäminen Vesilahdella ei ole helppoa, sillä joukkoliikenteen käyttöasteen lisäys on haasteellista. Todettiin, että joukkoliikenteen kehittäminen vaatisi mm. keskeisiä liityntäparkkialueita yksityisautoille ja polkupyörille sekä
linja-autovuorojen lisäämistä. Mietittiin myös 80 %:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitetta (v. 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä), johon HINKU-kunnat
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sitoutuvat. Vesilahdella on jo vuonna 2007 ollut merkittävässä asemassa puuhake
kiinteistöjen lämmittämisessä, joten kasvihuonepäästöjen vähentäminen voi olla vaikeaa. Pohdittiin myös puuhakkeen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa nyt ja tulevaisuudessa.
Todettiin, että Vesilahden hiilineutraalisuuden tavoittelu vaatii työryhmää, jona voisi
kunnassa toimia kestävän kehityksen työryhmä. Vesilahden ympäristöpäällikkö Kati
Skippari on lupautunut olemaan yhteyshenkilönä kunnan hiilineutraalisuuteen liittyvässä työssä ja siten osallistumaan tulevaisuudessa keke-/HINKU-työryhmään. Keskusteltiin, että seuraavassa kokouksessa olisi hyvä laatia esitys kunnanhallitukselle
työryhmän nimeämisestä ja työryhmän toiminnasta jatkossa.
6. Sari Sassi kertoi saaneensa ruokapalvelupäällikkö Kati Moisiolta viestiä, että biojätettä
seurataan päivittäin jokaisessa kunnan keittiössä. Valtakunnallisella hävikkiviikolla 10.
- 16.9. ruokapalveluissa oli kolmen viikon tehoseuranta hävikkiruuan ja biojätteen
osalta. Tehoseurannassa ruokapalvelun henkilöstö punnitsi biojätteen ja isommissa
kohteissa vielä erottelivat erikseen syötäväksi kelpaavan hävikin ja punnitsevat ne
erikseen. Sari kertoi saaneensa viestiä myös Narvan koulun rehtorilta viestiä, että koulujen osalta työryhmään ehdotetaan seuraavalle kaudelle luokanopettaja Tuula Tammista Narvan koululta.
7. Sovittiin, että seuraava kokous pidettäisiin ensi vuoden kevättalvella ja Sari S. laittaa
sähköpostia työryhmän jäsenille sopivan ajankohdan löytymiseksi.
8. Kokous lopetettiin noin klo 16.15.

Muistion kirjasi Sari Sassi.

V E S I L A H D E N
Lindinkuja 1
puh. (03) 287 5111
37470 VESILAHTI
fax (03) 287 5231

K U N T A
vesilahdenkunta@vesilahti.fi
http://www.vesilahti.fi

