
  Muistio 

 

Kokouksen aihe Ympäristöohjelman seurantaryhmän 3. kokous 

Kokousaika Torstaina 26.11.2020 klo 17:00-17.50 

Kokouspaikka Teams 

Läsnä 
Jaana Hölsö, hallintojohtaja, Teams 

 Mika Ingi, elinkeinojohtaja 
Jyrki Lumiainen, sivistysjohtaja, Teams 
Eeva-Sirkku Pöyhönen, sosiaali- ja yterveysjohtaja 
Juha Saarinen, tekninen johtaja, nh Kaira 
Pasi Hutanen, tietohallintopäällikkö, Teams 
Timo Ilola, kaupunginhallitus, puh.joht., Teams 
Markku Ylihonko, koulutusltk, Teams 
Henna Pirhonen, sivistys- ja vapaa-aikaltk 
Matti Pajala, tekn.ltk 
Marja Mäenpää, ympäristöltk, Teams 
Anne-Ly Palosaari 
Aada Sevon, nuorisovaltuusto, Teams 
Sinikka Koponen-Laiho, ymp.suoj.siht., siht., nh Kaira 

 
 
 

1. Seurantaryhmän puheenjohtaja Timo Ilola avasi kokouksen ja totesi 
kokouksessa läsnäolevat jäsenet. 
 

2. Mitä saatiin aikaan kuluneena vuonna 
 

Käytiin läpi kuluneen vuoden toteutuneet toimenpiteet sihteerin laatiman 
vuosikellon avulla. Toimenpiteitä olivat mm. kierrätysastioiden hankinta 
kaupungintalon sosiaalitiloihin, Kunta-Helmi-avustushakemusten 
laatiminen Ympäristöministeriöön, jättiputkien torjunta –hankkeen 
jatkuminen kesällä, hankintakoulutuksen järjestäminen elokuussa. 
Katsottiin myös Hinku-ryhmän vuosikelloa, johon on kirjattu toteutuneet 
toimenpiteet hiilineutraaliustavoitteen kannalta. Osin työryhmien 
toteutuneet toimenpiteet ovat päällekkäisiä tukien niin 
hiilineutraaliustavoitteita kuin Paimion ympäristöohjelman sisältämiä 
tavoitteita. 
 

3. Mitä toimenpiteitä ensi vuonna ympäristöohjelman mukaan 
 
Jatkuu tältä vuodelta: 

- Energiatehokkuus ympäristökasvatuksessa 
- Ympäristöviestinnän lisääminen  
- Sähköautopilotti 
- Kaavoituksen ja rakentamisen periaatteet käyttöön 
- Vapaaehtoiset lisävuokrasopimukset (pellot) 
- Vieraslajien torjunta (jota tehtykin jo vuosia vapaa-ehtoisvoimin, 
totesi Jaana Hölsö) 
- Luonnon monimuotoisuuden edistäminen (Kunta-Helmi) 
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- Tilinpäätökseen ympäristö- ja ilmasto-osio 
- 50/50 -hanke jatkuu Kriivarin koulun 4. luokan kanssa, muutoinkin 
ympäristökasvatustavoitteet huomioidaan koulussa, vaikka nykyinen 
koronatilanne aiheuttaakin suuria paineita opetuspuolella (Jyrki 
Lumiaianen) 
 
Uutta: 

- Hankintastrategian luominen 
- Hiilinielukartoitus ja kompensaatiot  

Ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa tulisi miettiä, mihin tavoitteisiin 
keskitytään ja mihin resurssit riittävät. Ympäristönsuojeluun toiveissa 
saada määräajaksi osa-aikainen projektityöntekijä, joka mm. koordinoisi 
tavoitteiden eteenpäin viemistä. 

 
4. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Päätettiin pitää seuraava kokous yhteiskokouksena Hinkutyöryhmän 
kanssa 2.2.2021 klo 17.  

 
5. Muut esille tulevat asiat 

Aada Sevón ilmoitti, että seuraavaan kokoukseen osallistuu mahdollisesti 
uusi nuorisovaltuuston edustaja riippuen siitä, keitä nuorisovaltuustoon 
valitaan. Lisäksi Aada ilmoitti, että nuorisovaltuusto on kiinnostunut 
osallistumaan ympäristöviestinnän tehostamiseen, mistä varmasti olisikin 
suurta apua.  

 
6. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.50. 
 

 

 

  

 Muistion kokosi   Sinikka Koponen-Laiho 

     p. 02 474 5290 


