
Sivistystoimen päästövähennysohjelmien raportointia kehitetään vielä,
emmekä valitettavasti pysty raportoimaan sivin työtä, kuin joiltain osin.
Varsinkin koulujen ympäristötyön toteuttamista vuonna 2020 esti vallitseva
koronavirus-pandemia. Tämän takia vapautimme koulut kokonaan
päästövähennysohjelmien 2020 toteuman raportoimisesta. Melkein kaikilta
päiväkodeilta saimme raportit, mutta valitettavasti tälle vuodelle tehty
raportointilomake ei taivu siihen, että pystyisimme mielekkäästi raportoimaan
yhdellä lomakkeella päiväkotien toimia.

Yhteenvetona voimme todeta, että päiväkotien ohjelmista 2020 nousee esille
luonnonvarojen kestävä käyttö, esimerkiksi kierrättämällä ja hankkimalla
kierrätettyjä leluja, huonekaluja ja tarvikkeita sekä käyttämällä säästeliäästi
paperia ja pehmopaperia. Retkeily luonnossa erilaisissa ympäristöissä ja
maastoissa on osa arjen normaalia toimintaa. Muutamissa päiväkodeissa on
myös panostettu energian säästämiseen, mm. välttämällä turhaa tuuletusta
talvella, laskemalla huonelämpötiloja ja seuraamalla energian ja veden
kulutusta. Ympäristötietoutta on myös viety koteihin esimerkiksi kestävien
liikkumistapojen suhteen. Lasten vanhempia on myös informoitu, mitä lapsille
opetetaan ympäristöasioista ja kestävistä elämäntavoista. Mainittakoon vielä,
että Sansipellon päiväkoti on aloittanut Vihreä lippu –ympäristöohjelman
rakentamisen.

LIITE 1.1.7 Ympäristö ja kestävä kehitys – Miljö och hållbar utveckling
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Mahd. työkoneet vaihdettu

Seuraavaksi nuorisotalo

Katuvalaistus uusittu



Aloitettu, tavoite 2022



Madollisissa työkoneissa käytetään

Pysäköinninvalvonta käytössä.

Pyöräliikenteen ja kävelyliikenteen

Liikkumisbarometri toteutettu.

Saattoliikennejärjestelyt kartoitettu.

Suunnitteluperiaatteet aloitettu.

Pysäköinninvalvonnan käyttöönottoa
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