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Kokouksen aihe Kestävän kehityksen työryhmän kokous 4/2022 

Kokousaika Tiistai 25.10.2022 klo 17.00 – 18.45 

Kokouspaikka Hallituksen huone + teams 

Läsnä  Markus Hemmilä, koulutuslt, etänä 
Katja Tiittanen, sivistys- ja vapaa-aikaltk 
Jouko Olander, sosiaali- ja terveysltk 
Rauno Berg, tekninen ltk 
Olli Koivukangas, ympäristöltk 
Sanna-Maija Ansio, kaup.hall. 
Kimmo Jalonen, kaup.hall. 
Sari Mäkiö, kaup.hall. etänä 
Tomi Nieminen, kaup.hall. 
Terhi Reponen, kaup.hall. 
Timo Virta, kaup.hall. 
Maiju Mönkäre, nuorisovaltuusto 
Juha Saarinen, tekninen johtaja 
Jaana Hölsö, hallintojohtaja 
Jyrki Lumiainen, sivistysjohtaja 
Noora Lahti, vs. sosiaali- ja terveysjohtaja 
Mikko Kuusilehto, Paimion yrittäjät  
Laura Paarala, ymp.suoj.projektisuunnittelija (asiantuntija) 
Liisa Kaskiluoto, ympäristöinsinööri (asiantuntija) 
Sinikka Koponen-Laiho, ymp.suoj.siht. (sihteeri) 
Johanna Liipola, kiertotalouden hankekoordinaattori (asiantuntija) 

  
 

1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja Sanna-Maija Ansio avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin. 

 

2. Edellisen kokouksen muistio 9.8.2022 
Käytiin läpi viime kokouksen muistio. 
 

3. Johanna Liipola, kiertotalouden hankekoordinaattori, esittely 
Liipola kertoi seitsemän seutukaupungin kiertotalousteemaverkostosta. 
Hankkeessa terävöitetään omia näkemyksiä, mietitään miten linkittää ja 
houkutella tietynlaisia yrityksiä ketjuun Paimioon, mitä muissa kaupungeissa on 
menossa, esim. kestävä energia paljon nyt pöydällä. Lisäksi yhteistyötä 
paikallisten yritysten kanssa ja erilaisia kokeiluja. Seutukaupunkina on helpompi 
tehdä ketterästi hankkeita. Paimiolla on paljon yhteistyötä kiertotalousasioissa 
Turun kanssa. Kiertotalous toimii ilmastonmuutoksen työkaluna. Käytiin läpi 
erilaisia kiertotalouden osa-alueita ja esimerkkejä. Turussa on tehty 
kiertotalouden tiekartta, jonka teossa Valoniakin ollut mukana.  
Käytiin keskustelua kierrätyksestä, sen markkinoimisesta ja kierrätysinnon 
lisäämisestä sekä mahdollisista huomiotta jääneistä kierrätyskohteista.   
 

4. Ilmasto- ja ympäristöohjelman kyselyn tuloksia 

Paarala esitteli ilmasto- ja ympäristöohjelman päivitys -kyselyn tuloksia. 
Käsiteltiin muutamaa tavoitetta tarkemmin, esim. julkisen liikenteen kilpailutusta. 
Vastauksia oli tullut 39 kappaletta, kysely päätettiin avata uudelleen, jotta 
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saataisiin kattavampi otanta vastauksia. Kysely myös toimitetaan NuValle 
suoraan, jotta saataisiin myös nuorten vastauksia. Kyselyä mainostetaan 
somessa.   

 
5. Muut asiat 

- KETS:iin (kuntien energiatehokkuussopimus) liittyminen  
Puheenjohtaja Ansio kertoi, että KETS:iin on päätetty liittyä. Sopimus 
toimitetaan energiavirastoon vuoden loppuun mennessä. Saarisen mukaan 
konserniyhtiöiden suhteen hieman haasteita mm. tietojen toimituksessa. 
Keskusteltiin lyhyesti mitä tietoja KETS:issä kerätään ja hiilijalanjäljen 
laskemisesta tuotteille ja palveluille.  
 

- Rauno Berg toivoo tempauksia ja näkyviä tekoja ilmasto- ja 
ympäristöasioista. 

 
6. Seuraava kokousajankohta  

Tiistaina 10.1.2023 klo 17.00 
 

7. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45 
 
 
 
Muistion vakuudeksi Sinikka Koponen-Laiho 


