Kestävän kehityksen työryhmä

11.3.2019

Vesilahden kunnan kestävän kehityksen työryhmän
toimintakertomus 2018
Toimenpide
1. Kestävän kehityksen mukainen toiminta kouluissa ja
päiväkodeissa, ehdotus kouluissa jätteeksi päätyvän ruoan
mittaamisen kokeilusta

Aikataulu Keke-työryhmän vastuuhenkilö
Toteutuma
jatkuva
Honkanen Pirjo/varhaiskasvatus ja Päiväkodeissa teemana on ollut kierrätys ja lasten
Kai Kylén /koulut
ruokakasvatus. Kouluissa vietettiin siivouspäivää
Floran päivän tienoilla sekä pyrittiin edistämään
kestävän kehityksen periaatteita arjen toimissa ja
tilanteissa mahdollisuuksien mukaan. Keketyöryhmä ehdotti kouluille jätteeksi päätyvän
ruoan mittaamisen kokeilua ja teki esityksen
kunnanhallitukselle hävikkiruoan
myymisestä/antamisesta sitä tarvitseville.

2. Kävelyn ja pyöräily edistämishanke 2018-2030, 2 kampanjaa
2018vuosittain: pyöräily- ja liikkujan viikot, 3 lainapyörää kirjastoon, ei
saattoliikennettä -edistäminen, koulujen liikkumissuunnitelmia
tekeillä, penkkejä suosittujen liikkumisreittien varrelle, seutuliiketyöryhmä arkiliikunnan lisäämiseksi

Sari Juuti

Tänä vuonna ei järjestetetty kamppanjoita
aikataulullista syistä. Kirjastossa on kolme
lainapyörää (1 pyörä ollut viikon lainassa).
Koulujen ei-saattoliikennettä kampanjan alustavaa
suunnittelua, varsinainen suunnittelu 2019,
toteutus 2020. Liikuntareiteille tehty 20 penkkiä,
jotka viedään ensi keväänä paikoilleen. Seutuliike
työryhmä on käynnistymässä. Pyöräkatos on
tilattu Kesonkulmalle liittymäpysäköintiä varten.
Erilaisilla rastimahdollisuuksilla varustettu
kuntopolku toteutettu Ylämäen koululle.
Yläkoulun pihaa paranneltiin mm. rajaamalla
autoliikennettä pihaan sekä lisäämällä
pyöräparkkeja.

3. Energiatehokkuuteen liittyvien toimenpiteiden eteenpäin vienti, 2018lämmityskuluissa tavoitteena säästö ja toimenpiteet
lämmityskulujen hillitsemiseksi, viemärivuotojen kartoitus

Veli Salmi

Ylämäen ja Kirkonkylän koulujen liikuntasaleihin
on asennettu led valot. Ilmanvaihtokoneisiin on
tehty tekemättä jääneitä huoltoja. Kirkonkylän
koulujen ilmanvaihtoa ja lämmitystä on
tasapainotettu. Viemärivuotojen kartoitusta
tehtiin yhteistyössä Lempäälän Veden kanssa.
Tavoitteena on saada kunnan kiinteistöille hyvä ja
helposti toteutettava energiankulutuksen
seurantajärjestelmä.

4. Keke-tietoisuuden lisääminen kunnassa, tietoiskut vesilahti.fi sivustolle ja intranettiin

Sari Sassi, viranhaltijat omasta
toimialastaan

Kestävän kehityksen kampanjoista on tiedotettu
kunnan internetsivuilla ja kunnan some-kanavilla.

Sari Sassi yhteistyössä kolmannen
sektorin kanssa, Kai Kylen ja Pirjo
Honkanen

Siivoustalkoisiin osallituivat Rämsöön kyläkerho
ry, Rämsöön urheilijat ry, Narvan kyläyhdistys ry ja
Ylämäen kyläkerho. Lisäksi mahdollisesti myös
muutamat koulut ja päiväkodit osallistuivat
talkoisiin. Tavaranvaihtopäivä oli onnistunut ja
väkeä oli liikkellä runsaasti. Jättipalsamin
kitkemistalkoot sujuivat hienosti.

5. Kestävän kehityksen erityisteemat, Siivoustalkookampanja
toukokuussa, Tavaranvaihto ja ympäristötori -tapahtuma
9.6.2018, Jättipalsamin kitkemistalkoot 16.6.2018 Suomen
luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin kanssa
kotouttamishankkeen yhteydessä, Jätteen vähentämisen viikko
viikolla 47

6. Kestävän kehityksen työryhmän kokoukset 2 kpl,
"sähköpostikokouksia" tarpeen mukaan, tarvittaessa keketyöryhmän kannanottoja eri asioihin/hankkeisiin

jatkuva

Pidettiin 2 kokousta ja annettiin
kunnanhallitukselle esitys hävikkiruokaan liittyen.

