
 

 
  

 
 

     

 

            

        

           

            

            

    

         

         

             

         

         

        

            

 

 

       

 

             

           

            

             

   

OULUN HIIPPAKUNNAN 
TUOMIOKAPITULI 

Oulun hiippakunnan ympäristöuutisia 1/ 2020 

Tähän uutiskirjeeseen on listattuna ajankohtaista Kirkon ja Oulun hiippakunnan ympäristötyöstä – ja 

tapahtumista. Oulun hiippakunnan ympäristöasiain neuvottelukunta haluaa toivottaa tämän 

ympäristöuutiskirjeen myötä kaikille hyvää syyskautta 2020. Koronaviruksen leviämisellä on ollut 

voimakkaat seuraukset kaikkeen yhteiskunnan toimintaan ja arkeen. Myös joka toinen vuosi järjestettävät 

Kirkon ympäristöpäivät järjestetään tänä vuonna etänä eli webinaarina 23.9-24.9.2020. Webinaari on 

avoin ja ilmainen. 

Poikkeuksellista keväästä huolimatta koko Kirkon Ekopaastoa vietettiin keväällä vaatteiden 

vastuullisuuteen liittyvällä teemalla ja useassa seurakunnassa järjestettiin esimerkiksi vaatteiden 

vaihtotapahtumia. Suvivirsi on soinut verkossa ja pihoilla. Seurakunnat ja järjestöt ovat ilahduttaneet 

suomalaisia Suvivirsi-videoilla sekä erilaisilla tempauksilla ympäri Suomea. Oulun hiippakunnan 

Piispanpyöräily 2020 toteutettiin tänä vuonna perheiden tai pienten ystäväporukoiden 

omatoimipyöräretkenä. Kampanja toteutettiin touko-kesäkuussa ja esimerkiksi nallebongauksen kohteena 

oli useita kirkkoja ja kappeleita Oulussa, Kemissä, Kuusamossa, Nivalassa, Pyhäjärvellä, Utajärvellä ja 

Muhoksella. 

Kirkon ympäristöpäivät 2020, WEBINAARI 23.9 - 24.9.2020 

Joka toinen vuosi pidettävät Kirkon ympäristöpäivät on tarkoitettu sekä kirkon työntekijöille, että muille 

kirkon ympäristövastuusta kiinnostuneille. Vielä tämän vuoden alussa suunnitelmissa oli tarkoitus järjestää 

päivät Oulussa, mutta koronapandemian vuoksi Kirkon ympäristöpäivät 2020 toteutetaan nyt etänä eli 

webinaarina. Webinaari on avoin ja ilmainen. Auditoijien etätapaaminen järjestetään tiistaina 22.9.2020. 

Linkki tapahtumaan: https://www.oulunhiippakunta.fi/kalenteri/kirkon-ymparistopaivat-2020/ 

https://www.oulunhiippakunta.fi/kalenteri/kirkon-ymparistopaivat-2020


          

    

       

 

   

           

         

           

          

        

  

       

     

       

    

  

         

             

          

         

 

      

 

         

       

         

        

         

           

  

Toivomme tapahtumaan esimerkkejä ”yhden kuvan tarinat”, kysymyksiä ja palautetta. Yhteydenotot 

ennakkoon: ilkka.sipilainen@evl.fi 

Tehdään yhdessä tapahtumasta onnistunut! Ei tarvitse ilmoittautua! 

Hiilineutraali kirkko 2030 

Kirkkohallituksen täysistunto päätti jakaa 15.10.2019 arviolta noin 900 000 euroa seurakuntatalouksien 

omistamien vanhojen suojeltujen rakennusten lämmitys- ja/tai sähköjärjestelmien uusimiseen fossiilisia 

energialähteitä käyttävistä hiilineutraaleiksi vuoden 2020 aikana. Kolmen viime vuoden aikana hakua 

vastaavat toteutetut hankkeet voivat hakea avustusta takautuvasti. Kysymyksessä ovat seurakuntatalouden 

omistamaan yksittäiseen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennukseen tai rakennuksiin kohdistuvat 

muutostyöt. 

Di Bengt Avellan aloitti energianeuvojana ja- asiantuntijana 

Kirkkohallituksessa helmikuussa 2020. Energianeuvojan ja 

asiantuntijan apua voi kysyä liittyen kiinteistöjen rakentamis-, 

korjaus- tai ylläpitohankkeisiin. Lyhytosoite: 

evl.fi/hiilineutraalikirkko 

Energia- ja ilmastostrategian konkreettisten tavoitteiden avulla Suomen evankelisluterilainen kirkko 

sitoutuu hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään kestävää elämäntapaa. Mm. Sitra on listannut, että 

ekologinen rakentaminen on yksi 2020 –luvun megatrendeistä. Megatrendeillä tarkoitetaan useista 

ilmiöistä koostuvaa yleistä kehityssuuntaa, joka koskettaa laajasti yhteiskuntaa. 

Uuden kirkon ympäristödiplomin käsikirjan julkaisu 23.9.2020 

Kirkolla on vuodesta 2001 ollut käytössä oma, seurakuntien tarpeisiin 

räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi. Sitä on päivitetty 

säännöllisesti ja käsikirjasta on tarkoitus julkaista neljäs uudistettu laitos 

Kirkon ympäristöpäivillä syyskuussa 2020. Uusi diplomikäsikirja on päivitetty 

vastaamaan uusia ympäristöhaasteita ja vaatimuksia. Siinä on otettu huomioon 

saatu palaute ja se viitoittaa tien kohden hiilineutraaliutta Kirkon energia- ja 

ilmastostrategian mukaisesti. 

mailto:ilkka.sipilainen@evl.fi


   

 

     

            

         

           

          

         

 

         

            

          

            

         

          

           

         

          

        

         

  

 

 

        

           

          

     

 

 

Muuta ajankohtaista 2020 

Kansainvälinen kasvinterveysvuosi 2020 # hyönteishotellit2020 

Kampanja on osa YK:n maailmanlaajuista kasvinterveysvuotta, jota vietetään Suomen aloitteesta. Maa- ja 

metsätalousministeriön lisäksi hyönteishotellikampanjassa on mukana iso liuta reippaita kumppaneita. 

Oman hyönteishotellin voi rakentaa, vaikka kotipihan kulmalle, kerrostalon katolle tai mökkirantaan. 

Hyönteisten luontaiset elinkolot ovat katoamassa. Etenkin ilmastonmuutos ja kaupungistuminen ajavat 

hyönteiset aiempaa ahtaamalle. Tuoreimpia uutisia hyönteishotelleista: https://hyonteishotellit.fi/ 

Vielä ehdit vastata kyselyyn vieraskasvien hallinnan tarpeista ja palveluista 

Vieraslajilainsäädäntö on tuonut tullessaan mm. kunnille ja muille julkisyhteisöille sekä yksityisille, uusia 

velvoitteita. Laki määrää mm. maanomistajan poistamaan kurtturuusut istutusalueiltaan kolmen vuoden 

siirtymäajan sisällä eli 1.6.2022 mennessä. Se myös velvoittaa torjumaan muut haitalliseksi luokitellut 

vieraskasvit ilman siirtymäaikaa, kuten lupiinin, jättiputket ja jättipalsamin. 

Kysely vieraskasvien hallinnan tarpeista ja palveluista on laadittu Taimistopohjoinen, Vieraskasvit 

hallintaan ja Lapin vieraskasvit tunnetuksi ja haltuun -hankkeiden yhteistyönä. Tilanteesta keskustellaan 

mm. Kittilän Levillä 29.10.2020 Taimistopohjoinen-hankkeen yritystyöpajassa. Kerro, miten 

seurakunnassasi on varauduttu haitallisten vieraskasvien hävittämiseen tai jaa kokemuksia hyvistä 

toimintatavoista. Kysely sulkeutuu 30.9.2020. Lisätietoja: Marja Uusitalo (Taimistopohjoinen, 

Luonnonvarakeskus), Taimi Mahosenaho (Vieraskasvit hallintaan, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset) 

linkki kyselyyn: 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8d983ccd-796b-4b50-ac11-
767f0879f4a2?displayId=Fin2000817 

Oulun ja Kuopion yhteiset hiippakunnalliset ympäristöpäivät suunnitteilla 2021 

Oulun ja Kuopion yhteiset hiippakunnalliset ympäristöpäivät ovat suunnitteilla syksylle 2021. Edelliset 

yhteiset ympäristöpäivät olivat Suonenjoella 24.-25.4.2019 Suonenjoella. Tulevat päivät on tarkoitus 

järjestää Oulun hiippakunnan alueella. 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8d983ccd-796b-4b50-ac11
https://hyonteishotellit.fi


 

     

    

    

   

      

    

 

  

 

         

          

         

         

            

     

 

     

    

 

Yhteystietoja 

Ympäristötoiminnan yhteyshenkilöinä ovat ympäristötoiminnan neuvottelukunnasta: 

sihteeri Outi Soukainen outi.soukainen@evl.fi 

puheenjohtaja Riitta Kukkohovi-Colpaert riitta.colpaert@evl.fi 

Ympäristötoiminnan yhteyshenkilönä tuomiokapitulissa: 

Hiippakuntadekaani Kari Ruotsalainen, kari.ruotsalainen@evl.fi tai 044-7555556 

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, ympäristötyö 

http://www.oulunhiippakunta.evl.fi/tyoalat/ymparistotoiminta/ 

Kirkon ympäristötyö 

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content2C9E37 

Oulun hiippakunnan ympäristötoiminnan tavoitteena on kannustaa seurakuntia ympäristöohjelman tekoon 

ja ympäristödiplomin hakemiseen. Mikäli seurakunnassanne on ollut tai olette suunnittelemassa 

ympäristöohjelman tekemistä, voitte ottaa yhteyttä neuvottelukuntaan, neuvottelukunnan sihteeriin tai 

puheenjohtajaan, autamme mielellämme mahdollisuuksiemme mukaan asian eteenpäin viemisessä. Kirkon 

ympäristödiplomi on kirkon oma 4-5 vuoden välein uusittava ympäristöohjelma. Oulun hiippakunnassa on 

ympäristödiplomiseurakuntia eniten Suomen hiippakunnista. 

Terveyttä, voimia ja kaunista syksyä 2020! 

Oulun hiippakunnan ympäristöasian neuvottelukunta 

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content2C9E37
http://www.oulunhiippakunta.evl.fi/tyoalat/ymparistotoiminta
mailto:kari.ruotsalainen@evl.fi
mailto:riitta.colpaert@evl.fi
mailto:outi.soukainen@evl.fi

