YMPÄRISTÖMERKITTYJEN TUOTTEIDEN, REILUN KAUPAN TUOTTEIDEN, LÄHITUOTTEIDEN YM.
KÄYTTÖ LOPEN SEURAKUNNASSA
Tiedot kerätty marraskuussa 2020. Listalla ei välttämättä ole mainittu kaikkia käytössä olevia
tuotteita.
Joutsenmerkki (tuote huomioi ympäristövaikutukset
monipuolisesti tuotteen / palvelun koko elinkaaren ajalta,
pohjoismainen merkki)
EU Ecolabel (vastaava kuin Joutsenmerkki, mutta Euroopan
Yhteisön alueella) tai muu ympäristömerkki




Jumalanpalvelusten käsiohjelmat on tulostettu EU Ecolabel- ja FSC-sertifioidulle paperille.
Toimipisteiden käsipyyhepaperit ja wc-paperit
Lähes kaikki puhdistus- ja hoitoaineet

Avainlippu (Suomessa valmistettu tuote, ei vaatimusta raaka-aineen
suomalaisuudesta)






Seurakunnan jakamat enkeliheijastimet
Osa seurakunnan käyttämistä papereista, vihkoista, kalentereista ja lehtiöistä
Hautausmaan Avant –traktorit ja monet työvälineet
Monet leirikeskuksessa ja eri toiminnoissa käytettävät elintarvikkeet
Monet siivousaineet ja roskapussit

Hyvää Suomesta (Joutsenlippu, suomalaiset
raaka-aineet ja lopputuotteen valmistus ja
pakkaaminen aina kotimaista)


Merkittävä osa elintarvikkeista
leirikeskuksessa, kirkossa ja kerhopisteissä

Reilun kaupan tuote (Fair Trade, tuote täyttää Reilun kaupan kriteerit, jotka
koskevat sekä ympäristövaikutuksia että tuottajien työoloja ja oikeuksia)




Kirkossa ja Kesijärven leirikeskuksessa tarjottava kahvi, lukuun ottamatta
kirkon perkolaattorikeittimellä keitettävää kahvia
Suuri osa seurakunnassa tarjottavasta teestä
Banaanit

UTZ-sertifikaatti (vastuullisesti tuotettu, täyttää sertifikaatin vaatimukset
työoloista, työoikeuksista ym. sekä ympäristövaatimukset)


kaikki leirikeskuksen keittiön leivonnassa käytetty kaakao, osa teestä

Palmu-merkki (RSPO. Sertifikaatti todistaa, että palmuöljy on peräisin hyvin
hoidetuista, sertifioiduista lähteistä ja varmistaa, ettei ketjuun ole
sekoittunut palmuöljyä varmentamattomista lähteistä missään vaiheessa
ketjua ilman tiukkaa valvontaa.)


Perhekerhojen ja kaakaopyhisten Keiju-levite

MSC-merkki (kestävä kalastus)
 Leirikeskuksen kalapuikot

Testattu ilman eläinkokeita -standardi, eläinkokeita ei missään
tuotantovaiheessa (”Pupumerkki”)


Tyttöjen illoissa kosmetologin käyttämät tuotteet on pupumerkittyjä sekä
osa ecocert-merkittyjä.

PEFC (ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä
metsätalous) tai FSC-sertifikaatti (ympäristön ja yhteiskunnan
kannalta vastuullinen metsä tai puutuote)




Lopen seurakunnan metsät on sertifioitu PEFC-sertifikaatilla
Viraston kopiopaperit on PEFC-merkittyjä, joissakin vihkoissa
ja lehtiöissä on ympäristömerkki
Jumalanpalvelusten käsiohjelmat on tulostettu EU Ecolabel- ja FSC-sertifioidulle paperille,
maininta käsiohjelman takakannessa

Luomu –merkki (suomalainen tai EU:n, osoittaa että
tuotteen maatalousperäisistä ainesosista vähintään
95% on luonnonmukaisia. Suomalainen
luomumerkki osoittaa että tuote on valmistettu,
pakattu tai etiketöity Suomessa ja tuote on
suomalaisen viranomaisen valvonnassa)



Kesijärven leirikeskuksessa osa teestä, osa hunajasta, sitruunatäysmehu
perhekerhojen KultaKatriina –kahvi ja tee

Lähituottajan tuotteet, ei erityistä merkkiä tai sertifikaattia, mutta tuotteita ei kuljeteta pitkiä
matkoja
 Kesijärven leirikeskuksessa osa perunasta, porkkanasta, vehnäjauhosta, sipulista, kuivatuista
kasvisrakeista(härkäpapu). Kaikki puurohiutaleet lähituottajilta. Vuoden 2021 alusta kaikki
vehnäjauho lähituottajilta. Pestystä perunasta ja porkkanasta noin puolet Lopelta.
Lähituottajien kananmunien käyttöä selvitetään.
 Kaakaopyhisten porkkanat
 Hautausmaalla tarvittavat maa-ainekset hankitaan paikkakunnalta.

Muita ekologisia valintoja:
 seurakunnan sähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla.
 Lapsi- ja perhetyön askartelutarvikkeet tilataan pääsääntöisesti ja keskitetysti yritykseltä, joka
suosii ympäristöystävällisiä ja uusiutuvista materiaaleista valmistettuja aineita ja materiaaleja.
Monissa tilatuissa tuotteissa A-merkki, Joutsenmerkki tai Der blaue Engel-merkki
 Varhaiskasvatuksen askarteluissa käytettävästä materiaalista arviolta neljännes on
kierrätysmateriaalia tai luonnosta kerättyä. Kierrätysmateriaalia saadaan Hyria säätiön Kike
kierrätyskeskuksesta.
 Lähetyspiirin tekemät kasteliinat tehty kierrätetyistä pöytäliinoista.
 Kerhotila Koppiksen käsityöpiirit käyttävät paljon lahjoitettuja ylijäämälankoja.

