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LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI
Toimintasuunnitelma 2021

“Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja
riskeihin sekä edesauttaa
puhtaan ja viihtyisän ympäristöön säilymistä ja kehittymistä alueella.”

1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet
Lohjan seudun ympäristöklusteri on alueen yritysten, kuntien ja yhteisöjen perustama yhteistyö- ja oppimisverkosto, jonka tavoitteena on kehittää ja ylläpitää jäsentensä toimintaa, lisätä jäsentensä henkilöstön osaamista sekä kehittää viestintää ja jäsenten välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.
Tätä tehtävää toteutetaan järjestämällä koulutusta ja tapahtumia niillä kehittämisalueilla, joissa useammalla organisaatiolla löytyy yhteisiä tarpeita. Aiheet voivat liittyä laajasti jäsenten toiminnankehittämiseen esim. henkilöstön ja organisaation kehittämiseen sekä laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden kehittämiseen. Jäsenistön tarpeen mukaan otetaan esille myös muita yhteistyössä toteutettavia kehittämiskohteita ja tarpeita.
Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla ja erikseen kerättävällä rahoituksella.
2. Toiminnan sisältö vuonna 2021
Vuoden 2021 aikana selvitetään jäsenistön yhteistyötarpeita ja kiinnostuksen aiheita sekä korona tilanteeseen sopivia yhteistyömuotoja.
2.1. Koulutukset
Koulutuksista osa on vuosittain/kahden vuoden välein toteutettavia, jolloin jäsenet voivat helpommin
ohjata henkilökuntansa ko. koulutukseen. Tällaisia koulutuksia ovat mm. ensiapukoulutus, työturvallisuuskortti ja lainsäädännön ajankohtaispäivä.
Valinnaisia koulutuksia järjestetään jäsenistön kanssa suunnitelluista ja valitsemista ympäristöaiheista
sekä muista ajankohtaisista aiheista. Koulutustarjonta valitaan siten, että se palvelee laajasti koko jäsenistöä. Koulutukset ovat pääasiassa maksuttomia ja avoimia kaikille jäsenille. Myös maksullisia koulutuksia voidaan järjestää tarvittaessa. Ulkopuoliset voivat osallistua koulutuksiin ja heiltä voidaan periä
maksu.
Jäsenet tiedottavat koordinaattorin kautta itse järjestämistään koulutuksista, jos niihin on mahdollista
myös muiden klusterin jäsenten osallistua.
Taulukko 1. Vuoden 2021 koulutukset

VUOSITTAISET
Paikka/järjestäjä Ajankohta
Ensiapukoulutus
Kevät
Hätäensiapukoulutus
tarpeen mukaan
Kevät
Työturvallisuuskortti
Kevät
Lainsäädännön ajankohtaispäivä Klusteri
kesäkuu
MUUT KOULUTUKSET
Erityisaihe
Syksy
Tutustumiskäynti
Klusteri
Syksy

Koulutukset järjestetään Lohjan kaupungin tai jäsenyritysten tiloissa mahdollisuuksien mukaan ilman
tilavuokria tai muita kustannuksia.
2.2. Kokoukset
Klusteri järjestää vuosittain noin 3 jäsenistön tiloissa kiertävää kokousta. Kokouksien tarkoituksena on
esitellä isäntäyrityksen toimintaa, vaihtaa kokemuksia hyvistä käytännöistä ja verkostoitua muiden alueen toimijoiden kanssa yhteistyön helpottamiseksi.
Erillinen valmisteluryhmä kootaan, mikäli jossain asiassa tarvitaan laajempaa valmistelutyötä pienemmällä porukalla.
2.3 Tapahtumat ja hankkeet
Ympäristöklusteri osallistuu seuraaviin tapahtumiin ja hankkeisiin:
Ilmastotalkoisiin osallistuminen
Hinku-hankkeen tavoitteiden edistämiseen (vuosisuunnitelmaan tutustuminen)
Energiansäästöviikko (vk 41). Energiansäästöviikolla jaetaan jäsenten energiansäästövinkkejä ja
lainataan infrapunalämpö- ja sähkönkulutusmittareita lohjalaisille – viikkoon osallistuminen
suunnitellaan jäsenistön kanssa materiaalien hyödyntämiseksi
klusteri varaa 1.000 euroa Inkoon ja Siuntion yhteisen infrapunamittarin hankintaan
klusteri tukee cleantech-yhteisön syntymistä Länsi-Uudenmaan alueelle
Talousarvioon on varattu projektirahoitusta projekteihin
ympäristöklusterin työryhmälle annetaan valtuudet päättää projektirahan käytöstä – alustavasti varattu rahoitusta 500 euroa järviluontoseikkaluun ja 500 euroa Peltokosken kalatien
suunnitteluun
Jäsenistölle illanvietto vuoden viimeisen jäsenkokouksen päätteeksi
Työryhmä päättää erikseen tarkemmin tavasta, jolla tapahtumiin ja hankkeisiin osallistutaan ja niitä järjestetään.
2.4 Jäsenhankinta
Tehdään tilaisuuksien ja koulutusten yhteydessä toimintaa tunnetuksi.
Uusille jäsenille tutustumistarjous ensimmäinen vuosi puoleen hintaan.
3. Toiminnan rahoitus
Seudun ympäristöasioita edistetään jäsenistön tarpeiden mukaan ja toiminta rahoitetaan vapaaehtoisin
jäsenmaksuin tai erikseen haettavalla rahoituksella. Alla on vuoden 2021 budjetti.
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BUDJETTI

MENOT
Koordinointi
Ulkopuoliset asiantuntijapalkkiot
Tuki ympäristöprojekteihin
Muut kulut
YHTEENSÄ

Korjattu
budjetti Ennuste
2020
2020
4 000,00 1 000,00
3 500,00
1 000,00
500,00
800,00
83,95
9 300,00 1 583,95

2021
budjetti
6 000,00
3 500,00
1 000,00
1 800,00
12 300,00

TULOT
Kunnat
Yritykset ja organisaatiot
Siirto edelliseltä vuodelta
YHTEENSÄ

Korjattu
budjetti Ennuste
2020
2020
3 000,00 3 000,00
5 950,00 5 950,00
1 891,60 1 891,60
10 841,60 10 841,60

2021
budjetti
3 000,00
5 650,00
9 257,65
17 907,65

Siirtyvät varat

1 541,60

9 257,65

5 607,65

Jäsenmaksuperusteet vuodeksi 2021:
Ensimmäinen vuosi puoleen hintaan
JÄSENMAKSUT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE (+ alv)
Liikevaihto €
yli 16,9 milj.
8,5-16,9 milj.
2- 8,4 milj. €
alle 2 milj. €
alle 1 milj. €
Yhteisöjäsen
Yhdistysjäsen, jolla ei ole merkittävää liiketoimintaa
JÄSENMAKSUT KUNNILLE (+ alv)

JÄSENMAKSUT
euroa/vuosi
1300
900
600
300
150
300
100
JÄSENMAKSUT
euroa/vuosi
2000
1500
1000
500

Asukasluku
yli 30000 asukasta
20000 - 30000 asukasta
10 000-20000 asukasta
alle 10000 asukasta
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