MUISTIO 9.4.2019

KOKOUSAIKA

Maanantai 8.4.2019 KLO 14.30 - 16.15

KOKOUSPAIKKA

Kunnanhallituksen kokoushuone (Lindinkuja 1)

Henkilö

Asema

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
Tuomas Hirvonen
kunnanjohtaja
Kati Skippari
ympäristöpäällikkö
Tuula Tuominen
opettaja, Narvan koulu
Virpi Alakoski
rakennus- ja ympäristölautakunnan pj.
Harri Penttilä
sivistyslautakunnan pj.
Valto Sorva
teknisen lautakunnan pj.
Pertti Uusi-Erkkilä
kunnanhallituksen pj.

Läsnä /
poissa
Poissa
Poissa
Poissa
Läsnä
Läsnä
Poissa
Poissa
Läsnä
Poissa
Läsnä
Poissa
Läsnä
Läsnä
Läsnä
Poissa
Poissa
Läsnä

ASIALISTA
1. Käytiin läpi läsnäolijat ja todettiin, että koska paikalla ei ole puheenjohtajaa eikä varapuheenjohtajaa, valitaan kokouksen puheenjohtaja työryhmän paikalla olevista
jäsenistä. Sari Sassi ehdotti, että hän voisi toimia sekä puheenjohtajana että sihteerinä. Tämä hyväksyttiin. Sari S. avasi kokouksen klo 14.38 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Sovittiin, että tehdään kokouksesta muistio, ei pöytäkirjaa. Muutoinkin
todettiin, että kestävän kehityksen työryhmän rooli on asioita valmisteleva, ei asioista päättävä.
2. Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio ja vuoden 2018 toimintakertomus, jotka
Sari S. oli lähettänyt kokouskutsun liitteenä asialistan ja vuoden 2019 toimintasuunnitelma -luonnoksen lisäksi. Edellisen kokouksen muistioon ei tullut muutoksia,
mutta Sari Juuti lisäsi vuoden 2018 toimintakertomukseen, että yläkoulun pihaa paranneltiin mm. rajaamalla autoliikennettä pihaan sekä lisäämällä pyöräparkkeja.
Keskusteltiin hävikkiruokaan liittyvästä esityksestä, jonka kestävän kehityksen työryhmä teki kunnanhallitukselle vuonna 2018. Esitystä ei ole viety kunnanhallituksen
kokoukseen, vaan kunnan ruoka- ja siivouspäällikkö antoi esitykseen vastauksen.
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Vastauksessa todettiin, että asia on jo vireillä, sillä vesilahtelainen kunnanvaltuutettu selvittää mahdollisen kolmannen sektorin mukaan tuloa ruokahävikkitoimintaan Vesilahden kunnassa.
Kestävän kehityksen työryhmä esitti myös syksyllä 2018 kouluille ja ruokapalveluille, että kouluilla voitaisiin mitata hävikkiruoan painoa tai tilavuutta ja mittaaminen
tehtäisiin oppilaiden toimesta. Esityksen mukana oli ideoita, miten mittaamista voisi
tehdä (esimerkkejä muualta). Ruokapalvelupäällikkö vastasi mm., että biojätettä
seurataan päivittäin jokaisessa kunnan keittiössä. Vuosittaisilla kolmen viikon tehoseurannoilla ruokapalvelun henkilöstö punnitsee biojätteen ja isommissa kohteissa
vielä erottelevat erikseen syötäväksi kelpaavan hävikin ja punnitsevat ne erikseen.
Ruokapalvelupäällikkö vastasi myös, että jatkossa seurannat voidaan järjestää yhteistyössä oppilaiden ja opettajien kanssa.
Pirjo Honkanen kertoi, että Piiponpellon päiväkodilla jää ajoittain ylijäämäruokaa,
jota on sääli laittaa jätteeksi. Sari Juuti puolestaan totesi, että nuorisotila Nurkalla
on nälkäisiä nuoria iltapäivällä ja ylijäämäruoalla olisi kysyntää. Keskusteltiin, että
pilottina voitaisiin ehkä kokeilla seuraavaa pienimuotoista ylijäämäruoan hyödyntämistä: Kun päiväkodilla syntyy sopiva (laatu ja määrä) erä ylijäämäruokaa, jolle Nurkalla olisi kysyntää, Pirjo Honkanen kysyy ruokapalvelupäälliköltä, onko ruoan hyödyntäminen ok. Sari Juutin mukaan nuorisotoimen väki voi huolehtia ruoan hakemisesta ja astioiden pesusta ym.
3. Kati Skippari kertoi Vesilahden kunnan sitoutumisesta HINKU-kriteereihin (KV
17.12.2018 / § 65). Kunnanvaltuusto päätti sitoutumisen lisäksi nimetä HINKU-yhdyshenkilöksi ympäristöpäällikön ja että HINKU-työryhmänä kunnassa toimii kunnan kestävän kehityksen työryhmä. Kangasalaa lukuun ottamatta kaikki Tampereen
seudun kunnat ovat liittyneet HINKU-verkostoon. Tavoitteena on, että Tampereen
kaupunkiseutu vähentää koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden
2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. HINKU-verkostossa on mukana suomalaisia
edelläkävijäkuntia, jotka vähentävät alueensa kasvihuonekaasupäästöjä muuta yhteiskuntaa nopeammin ja samalla hakevat toiminnasta alueelleen uudenlaisia kasvunäkymiä.
HINKU-kunnalle ovat maksuttomia mm. vuosittaiset seminaarit, kunnan kasvihuonekaasupäästöjen kehitysseuranta ja tiedon levitys hyvistä käytännöistä. HINKUkriteereihin kuuluu, että kunta liittyy energiatehokkuussopimukseen. Tämä edellyttää, että kunta laatii toimenpidesuunnitelman säästötoimenpiteistä ja raportoi energiankäyttönsä Motivalle vuosittain. Vuosittain täytyy raportoida vähintään yksi energiatehokkuuteen tähtäävä säästötoimenpide.
Ainoastaan energiatehokkuussopimukseen liittyneet kunnat voivat hakea valtion rahallisia avustuksia tavanomaisen tekniikan energiatehokkuusinvestointeihin tai
energiakatselmusten suorittamiseen kiinteistöillä.
Kati kertoi, että Vesilahden kunta on yhdessä Lempäälän kunnan kanssa hakenut
hankerahoitusta, jotta HINKU-työhön saataisiin koordinaattori 4 kuukauden ajaksi
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vuonna 2019 ja 6 kuukauden ajaksi vuonna 2020. Päätöstä asiaan ei ole vielä tullut.
Kokouksessa keskusteltiin, että Vesilahden kunnassa on selkeästi tarvetta energiatehokkuuteen tähtääville toimenpiteille. Tärkeitä asioita olisivat mm. kunnan kiinteistöjen energiankulutuksen seurantajärjestelmä, ilmanvaihtokoneiden säätöjä ja huoltoja ohjaava toimenpideohjelma, käyttäjäkoulutukset ja -kansiot kiinteistöihin sekä
vikailmoitusjärjestelmän kehittäminen. Vikailmoitusjärjestelmän pitäisi olla mahdollisimman helppokäyttöinen ja järjestelmästä pitäisi tulla kuittaus ilmoituksen lähettäjälle. Todettiin, että teknisen toimen pitkään jatkunut ja oletettavasti vielä jonkun aikaa jatkuva resurssipula on hidastanut energiatehokkuusasioiden kehittämistä.
4. Sari Juuti kertoi lyhyesti kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeen kuulumisia. Hankkeen myötä tehdään useita toimenpiteitä kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi. Lisäksi
käynnissä on Seutuliike -hanke, jossa Sari J. on mukana ja jonka tavoitteena on arkiliikunnan edistäminen. Pyöräilyviikon (4.-12.2019) yhteydessä järjestetään
7.5.2019 järjestetään kulttuuripyöräily yhdessä Lempäälän kunnan kanssa. Kulttuuripyöräilyn vetää Tuula Tuominen.
5. Keskusteltiin kestävän kehityksen työryhmän seuraavan kauden 2019-2021 kokoonpanosta, jonka kunnanhallitus nimeää. Sovittiin, että nykyinen kestävän kehityksen työryhmä esittää rakennus- ja ympäristölautakunnalle seuraavaa kestävän
kehityksen työryhmän kokoonpanoa edelleen kunnanhallitukselle esitettäväksi:
•
•
•
•
•
•
•
•

kunnanhallituksen nimeämä luottamushenkilö/-henkilöt
nuorisovaltuuston edustaja
kunnaninsinööri ja/tai kunnanrakennusmestari
liikunta- ja nuorisosihteeri
luokanopettaja, koulujen edustaja
päiväkodin johtaja
rakennustarkastaja
ympäristöpäällikkö, HINKU-yhdyshenkilö, työryhmän sihteeri

6. Kokouksessa käytiin läpi vuoden 2019 toimintasuunnitelmaluonnosta. Liitteenä on
keke-työryhmän vuoden 2019 toimintasuunnitelma, johon on merkitty kokouksessa
päivitetyt tarkennukset.
7. Muiden asioiden yhteydessä keskusteltiin suunnitellusta Lempäälän ja Vesilahden
välisestä kevyen liikenteen väylästä ja todettiin, että ko. väylä on alustavassa valmistelussa. Lisäksi Sari S. näytti rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksen
26.02.2019 pöytäkirjasta keke-työryhmälle seuraavat tiedoksi tulleet kohdat:
• 17 § Ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2019 ja valvonnan toteutuminen vuonna 2018
• 18 § Ympäristönsuojelun edistämisen toimenpideohjelma vuodelle 2019 ja
toteutuminen vuonna 2018
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Sovittiin alustavasti, että seuraava kokous pidetään 28.10.2019 klo 14.30-16.15.
8. Sari S. kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 16.37.

Muistion kirjasi Sari Sassi.
LIITTEET: Keke-työryhmän vuoden 2018 toimintakertomus
Keke-työryhmän vuoden 2019 toimintasuunnitelma

