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Ympäristölautakunnan ja Kestävä Espoo -ohjausryhmän yhteinen
tapaaminen, Kestävä Espoo -ohjausryhmän kokous
PÖYTÄKIRJA
Tämän kokouksen keskeisin sisältö on ympäristölautakunnan ja Kestävä Espoo ohjausryhmän tutustuminen HSY:n toimintaan sekä esitellä ajankohtaisia asioita
lautakunnan ja ohjausryhmän toiminnasta.
Aika:
Paikka:

tiistaina 22.5.2018 klo 16.00 - 19.00
HSY, Ilmalantori 1, klo 16.30- Länsisali, Ilmalankatu

Ohjausryhmän jäsenet
Sirpa Hertell (pj), vihr.
Elias Erämaja (vpj), kok.
Ville Lehtola, kok.,
Minna Aitola, sd.
Aili Pesonen, kesk
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö
Pia Ojavuo, taloussuunnittelujohtaja
Olli Isotalo, teknisen toimen johtaja
Anu Tuominen, sosiaalipalvelujen asiantuntija
Oscar Smith, Nuorisovaltuuston edustaja
Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö
Virpi Pakkala, viestintävastaava
Elina Wanne, suunnittelija
Kaarina Saramäki, ymp. ltk:n pj.
Ennen kokouksen alkua: Klo 16.00 – 16.30 HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen esittelee
HSY:n toimintaa. HSY:n toimitilat os. Ilmalantori 1.

1. Kokouksen avaus, järjestäytyminen ja esityslistan hyväksyminen
Kestävä Espoo -ohjelman puheenjohtaja Sirpa Hertell avasi kokouksen klo 16.50. Todettiin
osallistujat ja hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Ympäristölautakunnan
jäsenille ja Ympäristökeskuksen edustajille myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus.
2. Keskustelu HSY:n toimintaan liittyvistä ja ajankohtaisista teemoista
Irma Karjalainen esitteli HSY:n toimintaa erityisesti ilmastotyötä. HSY seuraa
pääkaupounkiseudun ilmastostrategian toteutumista ja uusimmat päästötiedot asukasta
kohti tulossa julki perjantaina 25.5.2018.
Linkkivinkki: www.paastot.fi
Keskustelu. Merkittiin tiedoksi.
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3. Kestävä Espoo -ohjelman esittely, ohjelmapäällikkö Pasi Laitala
https://extranet.espoo.fi/sites/Kestava-Espookehitysohjelma/Kokousaineistot/KE%20%20Yla%2022%205%202018%20Pasi%20Laital
a%20HSY.pdf
Keskustelu. Merkittiin tiedoksi.
4. Ympäristölautakunnan esittely, puheenjohtaja Kaarina Saramäki
https://extranet.espoo.fi/sites/Kestava-Espookehitysohjelma/Kokousaineistot/YLA%20esitys%20KS%2022.5.2018.pdf
Keskustelu. Merkittiin tiedoksi.
5. Ympäristökeskuksen toiminnan esittely, ympäristöjohtaja Tarja Söderman
https://extranet.espoo.fi/sites/Kestava-Espookehitysohjelma/Kokousaineistot/Espoon%20ymparist%C3%B6keskus_2018_YLA_KEES
_TS_05_22.pdf
Keskustelu. Merkittiin tiedoksi.
6. Covenant of Mayors -sopimus ja siihen liittyvän työn esittely, johtava asiantuntija
Leena Sjöblom
https://extranet.espoo.fi/sites/Kestava-Espookehitysohjelma/Kokousaineistot/CovenantofMayors_KeEs_Yla_22.5.2018.pdf
Keskustelu. Merkittiin tiedoksi.
7. Kestävä Espoo -ohjausryhmän päätösasia: Science meets regions -hakemus
Euroopan parlamentti on päättänyt rahoittaa erityisien ”Science meets regions” tapahtumien järjestämistä, joissa tuodaan yhteen päättäjät ja tutkijat, vahvistetaan
yhteistä ymmärrystä, keskustellaan paikallisesti tärkeistä teemoista tieteellisten tulosten
kautta, tuodaan tutkimus lähemmäksi asukkaita sekä parannetaan ihmisten luottamusta
tieteelliseen tietoon kertomalla tutkimuksen panoksesta yhteiskuntaan. Hakemus tulee
jättää 1.6.mennessä ja se valmistellaan yhteistyössä sopivien kumppaneiden kanssa.
Ohjausryhmä päätti, että hakemus tapahtuman järjestämiseksi valmistellaan ja jätetään
määräajan kuluessa.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.50.

Allekirjoitukset

_______________________
Sirpa Hertell
puheenjohtaja

____________________
Elina Wanne
sihteeri

