Vantaan seurakuntien
OTSIKKO2020-2025
ympäristöohjelma
Alaotsikko
HYVÄKSYTTY YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSESSA 2.9.2020

Toiminnan alue

Toimenpiteet ja
aikataulu

Tavoitteet

Mittarit ja
mittaamismenetelmät

1. Toiminta ja talous • Seurakunnat ja palvelukeskuksen • Ympäristötavoite •
kirjataan TTS:aan
yksiköt määrittävät vuosittain
jokaiselle vuodelle
toiminta- ja
erikseen.
taloussuunnitelmassaan vähintään
yhden konkreettisen
ympäristötavoitteen.
•
2. Hankinnat
• Sähköisen kilpailutusjärjestelmän • Yhteisesti
sovitusta
(Cloudia) käyttöönotto hallitusti ja toimintatavasta
laajasti Vantaan seurakunnissa.
ohjeistaminen,
Alaotsikko
kouluttaminen ja
Ympäristökriteereiden käyttö
toimintatapaan
Cloudian kautta tehdyissä
sitouttaminen
seurakunnissa ja
kilpailutuksissa.

OTSIKKO
yksiköissä.

• Liittyminen mahdollisuuksien
mukaan Hanselin
yhteishankintoihin, joissa aina
huomioitu myös vastuullisuus.
2

Tavoitteiden
toteutumisesta
vastaava

Tavoitteiden
mittaamisesta
vastaava

Ympäristötavoitteen
toteutumisen
arviointi
tapahtuu
toimintakertomuksen
yhteydessä.

Kirkkoherrat sekä
Seurakuntien
yksiköiden johtajat ja ympäristöpäälliköt
vastaavat

Ympäristökriteereiden
käyttö
kilpailutuksissa
(osuus
kilpailutuksista).

Kirkkoherrat
Palvelu- ja
yhteistyössä
hankintapalvelukeskuksen
asiantuntija/
hankintatiimin kanssa ohjelman
pääkäyttäjä

Toiminnan alue

Tavoitteet

Toimenpiteet ja
aikataulu

3.
• Jokaisella Vantaan seurakunnalla •
Ympäristökasvatus
on ympäristökasvatussuunnitelma
vuosille 2020-2025 ja kauden
päättyessä vuosille 2025-2030.

Ympäristö• Ympäristökasvatuskasvatussuunnitelmat
suunnitelmien
päivitetään
määrä Vantaan
seuraavaa kautta
seurakuntavarten kauden
yhtymässä.
lopussa.

OTSIKKO

•
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Mittarit ja
mittaamismenetelmät

• Reittien
• Toteutettujen
Sielun latauspisteet luonnossa tuottaminen
reittien määrä.
Vantaan alueelta
reittipalvelun luominen
Alaotsikko
siten, että niissä • Reittipalvelun
vantaalaisten
oleva materiaali
verkkosivun
luontohengellisyyden tukemiseksi sisältää luonnossa kävijämäärien
hiljentymistä ja
raportit.
osana Hengellisyyden
hengellisyyttä
vahvistamisen hanketta.
tukevaa sisältöä.
Reittipalvelun
markkinointi
(kevät 2021-).

Tavoitteiden
toteutumisesta
vastaava

Tavoitteiden
mittaamisesta
vastaava

Kirkkoherrat ja
Yhteinen
yhteisen
ympäristöseurakuntatyön
vastaava.
johtaja yhdessä
ympäristövastaavien
ja kasvatustyöstä
vastaavien kanssa.

Hengellisyyden
vahvistamisen
hankkeen
hankeryhmä.

Yhteinen
ympäristövastaava.

Toimenpiteet ja
aikataulu

Toiminnan alue

Tavoitteet

4. Jätehuolto

• Lajittelumahdollisuuksien
kehittäminen seurakuntien
kiinteistöissä
jätehuoltosuunnitelman
pohjalta.

Mittarit ja mittaamis- Tavoitteiden
menetelmät
toteutumisesta
vastaava

• Jätehuoltotilojen • Kierrätysastioiden
kehittäminen ja
määrän
lajittelulisääntyminen
mahdollisuuksien
verrattuna keväällä
lisääminen
2020 jätehuoltoseurakuntien
suunnitelman
kiinteistöissä
yhteydessä tehtyyn
jätehuollon
kierrätysastioiden
kilpailuttamisen
kartoitukseen.
yhteydessä (2020- • Sekajätteen määrän
2021).
vähentyminen
verrattuna vuoteen
Alaotsikko
2020.

Ylläpitopäällikkö

Tavoitteiden
mittaamisesta
vastaava
Ylläpitopäällikkö

OTSIKKO

• Työntekijöiden ohjeistaminen
ja koulutus lajitteluun
seurakuntien kiinteistöissä.
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• Vahtimestareiden • Järjestettyjen
koulutus ja
koulutusten määrä,
työntekijöiden
monessako
ohjeistaminen
kiinteistössä
(lajitteluohjeet
päivitetyt
astioihin ja
lajitteluohjeet
kierrätyspisteille,
näkyvillä, nostojen
ohjeistaminen
määrä sisäisessä
sisäisen viestinnän
viestinnässä.
kanavissa), vuosi
2021.

Ylläpitopäällikkö,
Yhteinen
yhteinen
ympäristöympäristövastaava, vastaava sekä
seurakuntien
palvelu- ja
ympäristövastaavat, hankintayhteinen viestintä
asiantuntija
sekä palvelu- ja
hankinta-asiantuntija.

Toimenpiteet ja aikataulu Mittarit ja
mittaamismenetelmät

Toiminnan alue

Tavoitteet

5. Energia ja
rakentaminen

• Sähkön- ja lämmönkulutuksen
pieneneminen
vuosittain kiinteistökohtaisesti.

Tavoitteiden
toteutumisesta
vastaava

• Rakennusautomaation • Lämmön- ja
Kiinteistöjohtaja
hyödyntäminen
sähkönenergiankulutuksen
kulutuksen
optimoinnissa.
väheneminen
• Sähköenergiaa
vuoteen 2020
säästävien ratkaisujen
verrattuna
lisääminen kiinteistöihin huoltokirjasta
esim. valaistuksen
saatavien
uudistamisen
tietojen pohjalta.
yhteydessä.
Parannukset
kiinteistöjen
Alaotsikko
ilmanvaihdon lämmön
talteenotossa.
Toteutus
vuosikorjausohjelman
mukaisesti.

Tavoitteiden
mittaamisesta
vastaava
Ylläpitopäällikkö
ja
kiinteistöjohtaja

OTSIKKO

• Tilojen määrän vähentäminen. •
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Kartoitetaan
• Kiinteistöjen
Kiinteistöjohtaja
mahdollisuuksia luopua
määrä verrattuna
esim. vähällä käytöllä
vuoteen 2020.
olevista tiloista.

Kiinteistöjohtaja

Toiminnan alue

Tavoitteet

Toimenpiteet ja aikataulu Mittarit ja
mittaamismenetelmät

Tavoitteiden
toteutumisesta
vastaava

Tavoitteiden
mittaamisesta
vastaava

6.
Ruoka ja keittiöt

• Noudatamme Reilun kaupan
seurakunta -arvonimen
kriteerejä (hankittu kahvi ja
tee sekä joku muu tuote
Reiluna) ja kasvatamme
vuosittain Reilun kaupan
tuotteiden osuutta
elintarvikehankinnoissa.

Elintarvikehankintoja Yhteinen
• Yhteisesti sovitusta
• Elintarviketoimintatavasta
tukusta saatavat tekevät työntekijät ympäristövastaa
ohjeistaminen ja siihen
raportit: Reilun seurakunnissa ja
va sekä palvelusitouttaminen
kaupan
yksiköissä,
ja hankintaseurakunnissa ja
tuotteiden
kirkkoherrat sekä
asiantuntija.
yksiköissä.
määrät
yksiköiden päälliköt ja
vuosittain.
johtajat.

OTSIKKO
Alaotsikko

• Järjestämämme ruokailut
toteutetaan mahdollisimman
pitkälti hävikkiruuan pohjalta.
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• Seurakunnista ja Ruokailuita
yksiköistä
järjestävät
saatavat tiedot työntekijät.
ruokailuista.

Seurakuntien
ympäristövastaavat.

Toiminnan alue

Tavoitteet

Toimenpiteet ja
aikataulu

7. Leiri- ja
• Leiri- ja kurssikeskuspalveluiden •
kurssikeskuspalvelut kilpailuttamisessa otetaan
huomioon
ympäristönäkökulmat (mm.
vihreät riparit -kriteeristö).

Mittarit ja mittaamis- Tavoitteiden
menetelmät
toteutumisesta
vastaava

Tavoitteiden
mittaamisesta
vastaava

Leiri- ja kurssikeskus- • Kilpailutuksessa
Tilaaja vastaa
palveluiden
käytetyt ympäristö- kilpailuttamisen
yhteydessä.
kilpailutus (2020).
kriteerit.
• Vihreiden
ripareiden
kriteereiden
toteutuminen
käytetyissä leiri- ja
kurssikeskuksissa
(luontokokemukset,
kestävät valinnat).

Palvelu- ja
hankintaasiantuntija
sekä
kasvatusasiainsihteeri.

OTSIKKO

8. Toimistot
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Alaotsikko
• Vähintään kolmasosa Vantaan • Uuden toimintatavan •
jalkauttaminen
seurakuntien sisäisistä
koordinoiviin
yhteistyöpalavereista (esim.
ryhmiin.
ammatilliset ryhmät,
• Yksiköihin hankitaan
kehittämishankkeet)
etäkokoustamisen
mahdollistavia
järjestetään kokonaan
välineitä (erityisesti •
etäkokouksina. Fyysisinä
kokoustilat).
kokoontumisina järjestettäviin
kokouksiin on
etäosallistumismahdollisuus.

Kokonaan
etäkokouksina
toteutettujen
kokousten määrä
(Primen raportit /
erikseen kootut
tilastot).
Hankitut
etäkokoustamisvälineet.

Yhteistyökokouksia
palvelukeskuksessa
koordinoivat
työntekijät.
Tekniikan osalta
tietohallintopäällikkö.

Yhteistyökokouksia
palvelukeskuksessa
koordinoivat
Työntekijät.
Tekniikan osalta
tietohallintopäällikkö.

Toiminnan alue

Tavoitteet

Toimenpiteet ja
aikataulu

Mittarit ja mittaamis- Tavoitteiden Tavoitteiden
menetelmät
toteutumisesta mittaamisesta
vastaava
vastaava

9. Viestintä

• Vantaan seurakunnat tarjoavat
aktiivisesti eri medioille
ympäristöaiheisia juttuideoita
toiminnastaan.

• Juttuideoiden
tarjoaminen
diplomikauden
aikana sopivista
aiheista.

• Vantaan
seurakuntien
ympäristötyöstä
julkaistujen juttujen
määrä.

OTSIKKO

• Vantaalaisille jäsenille tarjotaan
mahdollisuutta siirtyä Kirkon ja
kaupungin verkkotilaukseen.

Seurakuntien
viestijät ja
yhteisen
viestinnän
viestintäasiantuntija.

Viestintä• Verkkotilaus• K&K:n verkkomahdollisuuden
tilaukseen
päällikkö
käynnistäminen
siirtyneiden määrä
tammikuussa 2021.

Viestintäpäällikkö ja
viestintäasiantuntija.

Viestintäpäällikkö

Alaotsikko

10. Metsät ja
viheralueet
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• Kaikilla yhteisen
viestinnän painotuotteilla (esim.
joulukalenteri 70 000 kpl) ja
seurakuntien painotuotteilla
on ympäristösertifikaatti, esim.
Joutsenmerkki.
• Haitallisten vieraslajien
hävittäminen (mm. jättiputki,
palsami).

• Painotaloilta
•
vaaditaan
tarjousvaiheessa
ympäristösertifikaatti vuodesta
2021 alkaen

Ympäristösertifioitujen
painotuotteiden
määrä

Viestintäpäällikkö

Viestintäpäällikkö

• 2 krt vuodessa
• Vieraslajien määrä Hautaustoimen Hautaustoimen
alueiden arkistus ja
alueella pienenee. päällikkö
päällikkö
tarvittaessa
Vieraslajikasvillisuus
vieraslajien torjunta
saadaan hävitettyä.
ja hävittäminen.

Toiminnan alue

Tavoitteet

Toimenpiteet ja aikataulu Mittarit ja mittaamismenetelmät

Tavoitteiden
toteutumisesta
vastaava

Tavoitteiden
mittaamisesta
vastaava

11. Hautausmaat

• Sähköisen asioinnin
kehittäminen
hautaustoimessa.

• Hautahaku-ohjelma,
sähköinen hautaan
siunaamisen
varaaminen.

Hautaustoimen
päällikkö,
hautaustoimen
projektikoordinaattori,
ylipuutarhuri ja
puistopuutarhuri

Hautaustoimen
päällikkö

• Hautausmaiden
helppohoitoisuuden
lisääminen.

OTSIKKO
• Kukka-alueiden
yhdistäminen,
tarkoituksenmukaiset
kasvillisuusalueet.

•
• Hautausmaiden
hoitosuunnitelman päivitys
uudistuvan viheralueiden
hoitoluokituksen osalta.
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• Toimivat sähköiset
palvelut:
hautahakuohjelma,
sähköinen hautaan
siunaamisen varaus
2020-2021.

Alaotsikko

• Käytännön toimet
hautausmailla: kukkapesien yhdistäminen,
tarkoituksenmukaiset
kasvillisuusalueet
2021-2022.

Hautausmaan hoito- • Päivitetty
suunnitelman päivitys
hautausmaiden hoitouudistuvan
suunnitelma 2021.
hoitoluokituksen
osalta.

Toiminnan alue

Tavoitteet

Toimenpiteet ja aikataulu Mittarit ja mittaamismenetelmät

Tavoitteiden
toteutumisesta
vastaava

Tavoitteiden
mittaamisesta
vastaava

12. Liikenne

• Tiekirkkona toimivalle
Pyhän Laurin kirkolle
toteutetaan sähköauton
latauspiste.

• Latauspisteen
asentaminen.

Kiinteistöjohtaja

Kiinteistöjohtaja

• Latauspisteen
toteutuminen.

OTSIKKO

• Etäkokousten osuuden
• Laskutettujen
lisääminen.
kilometrikorvausten määrä
pienenee kauden aikana,
koska liikkuminen
Alaotsikko
kokouksiin vähenee.

1
0

• Raportit maksetuista Kokouksia järjestävät Henkilöstökilometrikoordinoivat
päällikkö
korvauksista.
työntekijät

Toimenpiteet ja
aikataulu

Toiminnan alue

Tavoitteet

13. Siivous

• Kasvipohjaisten
puhdistusaineiden käytön
lisääminen.

Mittarit ja
mittaamismenetelmät

• Siivoustukun kanssa • Toimittajien
tehtävä yhteistyö
ABCsopivan
raportointi
tuotevalikoiman
käyttöönotossa,
• Koulutusten
kasvipohjaisten
lukumäärät
tuotteiden käytön
opastus ja
• Toimittajien
henkilöstön
muut raportit
koulutuksen
järjestäminen
tuotteiden
Alaotsikko
oikeaoppiseen
käyttöön.

OTSIKKO
• Kangaspyyherullien käytön
lisääminen käsipaperin käyttöä
vähentäen.

1
1

• Kangaspyyhkeiden • Kangaspyyhekilpailuttaminen ja
rullien määrä
niiden lisääminen
verrattuna
kohteisiin, joissa
vuoteen 2020.
niitä ei ole vielä
käytössä ja joissa ne
ovat tarkoituksenmukaisia

Tavoitteiden
toteutumisesta
vastaava

Tavoitteiden
mittaamisesta
vastaava

Ylivahtimestarit,
vahtimestarit ja
siivoojat yhteistyössä
palvelu- ja hankintaasiantuntijan kanssa

Palvelu- ja
hankintaasiantuntija
yhdessä ylivahtimestareiden
kanssa

