OULUN HIIPPAKUNNAN
TUOMIOKAPITULI

Oulun hiippakunnan ympäristöuutisia 1/ 2022
Ympäristöuutiskirjeeseen on listattuna ajankohtaista Kirkon ja Oulun hiippakunnan ympäristötyöstä. Tässä
kirjeessä haluamme erityisesti tiedottaa tulevista tapahtumista, koulutuksista ja webinaareista. Oulun
hiippakunnan ympäristötoiminnan neuvottelukunta haluaa toivottaa tämän ympäristöuutiskirjeen myötä
valoa kevääseen 2022.

Tervetuloa viettämään ekopaastoa!
Valtakunnallista ekopaastoa on toteutettu vuodesta 2012. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
kampanjassa innostetaan suomalaisia liittymään pääsiäispaastoon, rohkaisemaan kohtuuteen ja
vastuullisuuteen ja näin vahvistamaan luontosuhdettamme tavalla, joka osaltaan auttaa myös hillitsemään
ilmastonmuutosta. Tänä vuonna aiheena on monenlaiset metsäsuhteet ja metsän kutsu. Sillä metsä kutsuu
meitä: hiljentymään, suojelemaan, samoamaan, nauttimaan, virkistymään…
Kampanja käynnistyy tuhkakeskiviikkona 2.3.2022. Lisätietoja löydät osoitteesta Tervetuloa viettämään
Ekopaastoa! –
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Uuden kirkon ympäristödiplomin käsikirjan painettu laitos
Kirkko otti viime vuonna käyttöön ympäristödiplomin käsikirjan uudistetun laitoksen. Käsikirjan
verkkoversio on osoitteessa Kirkon ympäristödiplomin käsikirja - evl.fi

Kaikkiin seurakuntiin on lähetetty painettu julkaisu käsikirjasta.
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt täsmennyksen Kirkon ympäristödiplomin
voimassaoloaikaan: Diplomi on voimassa myöntämispäivästä alkaen viisi vuotta. Uusittaessa diplomi on
voimassa edellisen diplomin päättymispäivästä seuraavat viisi vuotta, kun diplomia on haettu ennen sen
voimassaolon päättymistä. Muutos koskee tämän päätöksen 3.2.2022 jälkeen myönnettäviä diplomeja.

Kuule ja kysy uudistetusta Kirkon ympäristödiplomista: kevään 2022 webinaarien sarja
Kevätkaudella 2022 järjestetään seitsemän webinaaria, joissa voi tutustua diplomin eri lukuihin ja kysyä
toteutuksesta. Webinaareissa ovat mukana yhteiskunnan ja kestävän kehityksen asiantuntija Ilkka
Sipiläinen ja viestintäpäällikkö Tuula Putkinen Kirkkohallituksesta.
Webinaarit kirkon
ympäristöjärjestelmän uudistetusta versiosta:
• Näin pääset alkuun: Kirkon diplomin hakeminen ja järjestelmä yleisesti.
Tiistai 8.3.2022 kello 15–16. Vetäjänä johtava asiantuntija Ilkka Sipiläinen.
• Johdatus uudistettuun ympäristödiplomiin - iltakoulu luottamushenkilöille ja muille
tiistai 8.3.2022 kello 17–18, aiheena kirkon ympäristöjärjestelmä, päätöksenteko ja muut siihen
liittyvät kysymykset. Ilkka Sipiläinen ja talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert (Muhoksen
seurakunta).
• Hautausmaat
ja
viheralueet
sekä
myös
liikenne.
Tiistai 29.3.2022 klo 15–16. Asiantuntijana maankäyttöpäällikkö Harri Palo ja hautaustoimen
päällikkö, puutarhaneuvos Risto Lehto (Helsingin seurakuntayhtymä). Mukana myös Ilkka
Sipiläinen.
• Toiminta ja talous. Tiistai 5.4.2022 kello 15–16. Asiantuntijana talouspäällikkö Riitta KukkohoviColpaert.
• Seurakuntien metsät. Myös tietoa uusista metsäsuunnitelman kilpailutusohjeista.
Tiistai 12.4.2022 kello 15–16. Asiantuntiajana maankäyttöpäällikkö Harri Palo.
• Ympäristöviestintä.
Tiistai 26.4.2022 kello 15–16. Asiantuntijoina Turun ja Kaarinan yhtymän viestinnän asiantuntija
Minna Vesanto, ja viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola (Suomen ympäristökeskus SYKE).
• Ympäristökasvatus kirkon ympäristödiplomissa. Tiistaina 10.5.2022 kello 15–16. Webinaari on
tarkoitettu seurakuntien ympäristövastaaville, diplomin auditoijille ja muille kiinnostuneille. Siinä
pääsee tutustumaan diplomin kasvatusta käsittelevään lukuun, ideoihin ja vaatimuksiin.
Vastaamassa kasvatuksen asiantuntija Jari Pulkkinen.
• Ruoka ja keittiöt. Tiistai 10.5.2022 kello 15–16. Asiantuntijana ruokapalvelu ja siivouspäällikkö
Jaana Kujala (Seinäjoen seurakunta).
•
Lisätietoja: Ympäristö (sakasti.fi)

Yhdessä toimien luomakunnan puolesta – ympäristödiplomin edistäminen seurakunnissa
Oulun hiippakunta järjestää koulutus / verkostotapaamisen Yhdessä toimien luomakunnan puolesta –
ympäristödiplomin edistäminen seurakunnissa to 24.3. klo 13–15.30. Käymme lävitse osa-alueita Kirkon
Ympäristökäsikirja Kirkon ympäristödiplomin käsikirja – evl.fi mukaisesti. Ohjelman tavoitteena on
vertaistuen aikaansaaminen. Koulutus sopii niin, ympäristödiplomia ensimmäistä kertaa hakeville kuin
ympäristödiplomia uusiville tai seurakunnille, jotka kaipaavat tukea ympäristöohjelman toteuttamiseen.
Ohjelmassa on myös alustus Jätelainsäädännön uusista vaatimuksista.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Yhdessä toimien luomakunnan puolesta - ympäristödiplomin
edistäminen seurakunnissa | Oulun hiippakunta

Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat 2022
Kirkkopäivien, lähetysjuhlien ja Oulun seurakuntien # YHDESSÄ2022-viikonloppua vietetään Oulussa ensi
keväänä paikan päällä järjestettävänä live-tapahtumana 20.-22.5.2022.
Ohjelmien punaisena lankana kulkee keskustelukulttuuri ja sen muutos teemalla KUUNTELEN.
YMMÄRRÄN. KUNNIOITAN.
Tulossa on muun muassa arvokeskusteluja piispojen ja vaikuttajien kanssa. Esimerkiksi kestävään
kehitykseen liittyen ohjelmassa:
pe 20.5 klo 11.30–12.30. Ympäristöaktivismi ja luterilainen kirkko Suomessa. Oulun teatteri.
pe 20.5. klo 18.00–19.00 Millaisen maan ja maailman jätämme lapsillemme. Oulun tuomiokirkko.
Viikonlopun ohjelma löytyy osoitteesta: Oulu 2022 – Kirkkopäivät (kirkkopaivat.fi)
Yhteiskunnallisen, keskustelevan kaupunkifestivaalin pääjärjestäjät ovat Kirkkopalvelut, Suomen
Lähetysseura ja Oulun seurakunnat. Mukana myös Oulun kaupunki ja Oulun hiippakunta sekä
Kirkkohallitus.

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat Haapajärvellä 2.-4.9.2022
Hiippakunnan lähetysjuhlilla on pitkä perinne. Tänä vuonna teemana on ValoVirtaa. Teemaa ovat
innoittaneet mm. sähköön ja sähköistykseen liittyvät investoinnit. Ohjelmassa on lähettien ja
lähetysjärjestöjen edustajien sekä piispamme puheenvuorojen lisäksi mm. konsertteja.
Lisätietoja: ValoVirtaa - Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 2.-4.9.2022 - Haapajärven seurakunta
(haapajarvenseurakunta.fi)

Kirkon ympäristöpäivät Turussa 19.-20.9.2022
Vuoden 2022 ympäristöpäivien aiheena on "Kestävä elämä ja kestävä kirkko - tehtävänä luodun
monimuotoisuus ja hiilineutraalisuus". Päivät pidetään Turussa 19. - 20.9.2022 ja jotkin tapahtumista
ovat seurattavissa myös striiminä. Päivillä pohditaan ihmisen suhdetta luomakuntaan. Miten annamme sen
välittää meille pyhän hipaisun?
Turun tuomiokirkko ja Turku tarjoaa kohtaamisille ja pohdinnalle upean ympäristön. Päivät toteutetaan siis
paikan päällä Turussa ja osin myös striimataan etäosallistumisen mahdollistamiseksi. Aattona kokoontuvat
Kirkon ympäristödiplomin auditoijat.

Kirkon ympäristöpäivien ohjelmassa mm.
ma 19.9.2022 Kestävä elämä ja kestävä kirkko
ti 20.9.2022 Luomakunta huokaa- miten vastaamme?
Ilmoittautuminen aukeaa helmikuun aikana. Osallistumisen hinta 60€ sisältää lounaan ja kahdet kahvit,
juhlapäivällinen 40€
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Kirkon ympäristöpäivät - evl.fi

Tulossa olevia ohjeita ja oppaita ympäristövastuun tueksi
Metsänhoidon suunnitelman kilpailutusohje
Kirkon ympäristödiplomin minimivaatimuksia ovat seurakunnan metsien metsäsuunnitelma ja metsien
sertifiointi. Seurakunnan metsiä tulee metsälain tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston
hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Kirkon ympäristödiplomin muita metsiin liittyviä vaatimuksia
ovat esimerkiksi: METSO-kohteiden kartoitus, vapaaehtoinen luontokohteiden suojelu, lintujen
pesimärauhan kunnioittaminen, metsien monimuotoisuuden turvaaminen, metsien ja soiden kunnostus ja
ennallistaminen, hiilivarastojen ja hiilinielujen laskeminen sekä metsien ekosysteemipalvelujen
tunnistaminen.

Seurakunnan metsät: metsänhoidon suunnitelman kilpailutusohje.
Lisätietoja: Metsäsuunnitelman hankinnan tukimateriaali seurakunnille 20.1.2022 (sakasti.fi)

Hautausmaiden hoitosuunnitelmamalli
Hoitosuunnitelman laadintaopas on suunniteltu soveltumaan seurakuntien käyttöön koko Suomessa ja
yhtenäistää toimintatapoja koko viheralalla. Hoitosuunnitelman suositeltavana sisältönä on antaa selkeä
kuvaus, mitä työtehtäviä sisältyy kunnossapitoon ja miten ne ajoittuvat vuoden jaksolle ja
hoitosuunnitelman voimassaoloajalle. Hoitosuunnitelmassa määritellään kunnossapitotaso ja
kunnossapitolukitus ja kunnossapitoon varatut resurssit. Hautausmaiden hoitosuunnitelman
laadintaoppaan taitto- ja käännöstyö on parhaillaan käynnissä. Se tullaan julkaisemaan
Seurakuntapuutarhurit ry:n ja Kirkkohallituksen sivuilla.
Lisätietoja: Seurakuntapuutarhurit

Yhteystietoja
Ympäristötoiminnan yhteyshenkilöinä ovat ympäristötoiminnan neuvottelukunnasta:
puheenjohtaja Riitta Kukkohovi-Colpaert riitta.colpaert@evl.fi
sihteeri Outi Soukainen outi.soukainen@evl.fi
Ympäristötoiminnan yhteyshenkilönä tuomiokapitulissa:
Hiippakuntadekaani Juha Rauhala juha.rauhala@evl.fi
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, ympäristötyö Hiippakunnan palvelut | Oulun hiippakunta
Kirkon ympäristötyö Kirkon ympäristötyö - evl.fi

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 ympäristöjärjestelmä. Kirkon ympäristötyön pohjana ovat Kirkon
ympäristödiplomijärjestelmän lisäksi Kirkon energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraalikirkko 2030 sekä
Kirkon ilmasto-ohjelma Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus. Hiilineutraali kirkko 2030 – strategian
suosituksena on, että kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapituleilla ja Kirkkohallituksella on Kirkon
ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä.

Kevätterveisin 2022,
Oulun hiippakunnan ympäristötoiminnan neuvottelukunta

