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Kestävän kehityksen Liminka -ohjelmatyöryhmä 
Kokous 5/2022 Aika: 10.11.2022 klo 17.00–19.00 
Paikka: Lakeustalo 2. krs Toppila 
 
 
I Kokouksen avaaminen 
  
 Kokouksen avaus a. Jukka Kemppainen avasi kokouksen klo 17.03 
 
II Läsnäolijoiden toteaminen 

 
Todetaan läsnäolijat a. Todettiin läsnäolijat 
Jäsenet: 
- Jukka Kemppainen 
- Tuomas Okkonen 
- Markku Kemell 
- Saara Kotkaranta 
- Teija Auno 
- Ulla Väätäjä 
- Petri Koivisto 
- Juuso Raitio 
Muut paikalla olijat 
- Simo Pöllänen tekninen johtaja 
- Ville Arvola vs. kiinteistöpäällikkö 
- Tiina Partanen Lukion rehtori 
- Jari Konttinen Sihteeri 
 
Valitaan pöytäkirjantarkastajat, valittiin pöytäkirjantarkastajiksi 
Teija Auno ja Markku Kemell 

 
III Työryhmän uudelleen järjestäytyminen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan     
valinta 

  
 Jukka Kemppaisen ilmoitettua jättävänsä työryhmän puheenjohtajan tehtävät, 
 työryhmän on järjestäydyttävä uudestaan. 
 
 Valittiin työryhmän uudeksi puheenjohtajaksi Petri Koivisto, päätös oli yksimielinen 
 Valittiin työryhmän uudeksi varapuheenjohtajaksi Jukka Kemppainen, päätös oli 
 yksimielinen 
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IV Tiina Partanen kertoi lukiossa käsitellyistä kierrätys- ja ilmastoasioista. 
  
 Tiina kertoi Limingan lukion kuuluvan ns. vihreä lippu kouluihin 
 https://vihrealippu.fi/vihrealippu/ 
  
 Tiinan mukaan lukiossa on laajasti käsitelty ilmasto- ja ympäristöasioita lukion 
 valtakunnallisen opetussuunnitelman myötä. Ilmastonmuutos ja ympäristöasiat 
 ovat aiheena lähes kaikissa oppiaineissa käsittelyssä jollain tapaa, biologiassa on 
 ekologian opintojakso valtakunnallisena pakollisena sisältönä, fysiikassa ja 
 kemiassa käsitellään teollisuuden energialähteiden vaikutuksia ilmastoon ja 
 ympäristöön.  
  
 Lukio on ollut mukana ilmastolukiot -hankkeessa ennen koronaa. 
  
 Käytännössä kierrätys ja ns. reilu kauppa on ollut koululaisten paras 
 mahdollisuus antaa oma  panoksensa kestävään kehitykseen. 
  
 Päätettiin tehdä kuntalaisille suunnattu ilmastokysely lukiolaisille sellaisenaan, 
 siten voidaan verrata tulosten eroja nuorten ja muiden kuntalaisten kesken. 
 Tiina suositteli myöskin ottamaan Tupoksen koulun mukaan kyselyyn. 
 
 Lisäksi Tiina suositteli tutustumaan ns. Kaarinan malliin 
  
 Tuomas Okkonen nosti esille maatalouden ja yritysten mahdolliset ongelmat 
 kannattavuudessa, liian laajasti toteutettujen ympäristötoimien vaikutuksesta.  
 Esille otettiin maanviljelyn iso rooli huoltovarmuudessa, nykyisessä maailman 
 tilanteessa.  Lisäksi paikallinen maanviljely tuottaa lähiruokaa ja näin säästää 
 energiaa pitkien kuljetusten vähentyessä. 
 
V Limingan kunnan kiinteistöt, Ville Arvola 
  
 Vs. kiinteistöpäällikkö Ville Arvola esitteli itsensä ja kertoi miten kestävä kehitys 
 otetaan huomioon, kunnan omien kiinteistöjen rakentamisessa ja millaisia omia 
 vaatimuksia  kunta asettaa uudisrakennus kohteille. 
  
 Ville kävi läpi olemassa olevien rakennusten energia-, sisäilma- ja 
 huoltotoimenpiteitä.  Kunnan omille kohteille on lisätty lajittelupisteitä. 
 
VI Kuntalaisten osallistaminen ja kuulumiset TUIKE-hankkeesta 
  
 Simo Pöllänen kertoi TUIKE-hankkeen tämän hetkisestä tilanteesta ja kävi läpi 
 kuntalaisten osallistamisaikataulua ja laajuutta. 
  
VII Muut asiat 
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 Tuomas Okkonen toi esille yhteisautomallin taloyhtiöille. Taloyhtiöllä olisi yksi 
 auto, jota asukkaat voisivat varata omaan käyttöön. 
 
V Seuraavat kokoukset 

 
Seuraavat kokoukset: 
08.12.2022 klo 17-19 Lakeustalo Toppila 
17.01.2022 klo 17-20 Lakeustalo Toppila 

 
VI Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.48 
 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
 
 
 
 
Teija Auno   Markku Kemell    
 


