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Ympäristöohjelma 

Ympäristöohjelman tarkoitus 

Ainejärjestö (myöhemmin myös yhdistys) on sitoutunut ympäristövastuullisuuteen ja noudattaa 

ympäristöohjelmaansa. Pääperiaatteita ympäristöohjelmassa ovat jätteiden ennaltaehkäisy ja 

kierrätys, sekä toimiminen vastuullisena ympäristötietoisena kuluttajana. Yhdistys pyrkii 

vähentämään ympäristökuormitusta parhaansa mukaan ja toimimaan kestävän kehityksen 

periaatteiden mukaisesti. Ohjelman toteuttamisesta ja päivittämisestä vastaa ympäristövastaava 

yhdessä hallituksen ja toimihenkilöiden kanssa. 

Juhlat & tapahtumat 

Ainejärjestön tapahtumissa pyritään käyttämään omia- tai vuokra-astioita sen salliessa. Sitsi-

tapahtumissa pyritään käyttämään pestäviä kangasliinoja, joiden pesusta ja huollosta vastaa 

tapahtumajärjestäjät. Opiskelijoita kehotetaan hankkimaan kestomuki, ja kestoastioita tai vastaavia, 

joita voi käyttää kertakäyttöastioiden sijasta kiltahuoneella ja ulkotapahtumissa.  

Ulkotapahtumapaikat siivotaan aina järjestäjien toimesta tapahtuman päätyttyä ja roskat viedään 

niille kuuluviin astioihin. 

Sitseillä ja vuosijuhlilla tarjoillaan myös kasvisruokamenu, joka mitoitetaan tarkasti 

osallistujamäärän mukaiseksi. Ruoka-aineissa pyritään myös suosimaan lähiruokaa. Jos tapahtuma 

järjestetään yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa, pyrimme noudattamaan näitä periaatteita 

mahdollisimman hyvin. Tapahtumissa jätteet kierrätetään parhaalla tavalla tapahtumapaikan 

mahdollisuuksien mukaisesti. 

Muissa ainejärjestön järjestämien tapahtumien tarjoiluissa pyritään myös suosimaan kasvipohjaisia 

ja ympäristön kannalta kestäviä tarjoiluvaihtoehtoja. Pakkausmateriaalien käyttöä pyritään 

vähentämään valmistamalla itse tarjoiluja. Tarjoilujen ja ruokaostosten kuljettamiseen käytetään 

kestokasseja, joita pyritään hankkimaan käytettyinä. Kaikissa tapahtumissa tiedustellaan etukäteen 

ruokailijoiden määrä hävikin minimoimiseksi ennakkokyselyn avulla. 

Tapahtumien ohjelmanumeroiden tulisi olla sellaisia, jotka välttävät turhaa roskaamista ja hävikkiä. 

Kiltahuoneelle pyritään järjestämään keräyslaatikot pahville, paperille ja muoville. Näiden 

tyhjentämisestä ja ylläpidosta vastaavat ympäristövastaava ja tilavastaavat. 
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Matkustuskäytännöt 

Liikkuessa tukeudutaan julkiseen liikenteeseen aina kun mahdollista, isommille retkille 

kilpailutetaan sopivan kokoinen linja-auto. Mikäli julkisen liikenteen käyttö ei ole mahdollista, 

järjestetään kimppakyytejä. Jäsenistöä kannustetaan kevyen liikenteen käyttöön esimerkiksi 

pyöräilyn kilometrikisan avulla.  

Hankinnat ja energiankäyttö 

Uusien hankintojen tullessa eteen, suoritetaan aina tarpeellisuusarvio, joka tehdään hallituksen 

toimesta. Ennen uusien hankintojen tekemistä selvitetään korjaamismahdollisuus ja hankinnan 

tullessa eteen selvitetään, olisiko tuote mahdollista hankkia käytettynä. Ainejärjestö pyrkii 

tekemään tiivistä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa, joka mahdollistaa myös tavaroiden 

lainaamisen. Yhdistys pitää säännöllisesti inventaariota omaisuudestaan turhien hankintojen 

välttämiseksi. 

Yhdistys hankkii keittiöönsä reilun kaupan kahvia saatavuuden ja taloustilanteen mukaan. 

Kahvimaitona tarjotaan kotimaista maitoa, sekä suosittua kauramaitoa. Myös muissa tuotteissa 

suositaan reilun kaupan vaihtoehtoja tai lähituotannon tuotteita. 

Yhdistys välttää tarpeetonta tulostamista; viestintä pyritään hoitamaan sähköisesti. 

Tapahtumajulisteet pyritään painamaan ekologiselle kotimaiselle paperille. Yhdistyksen julkaisema 

Mantsalehti pyritään painamaan ekologiselle kotimaiselle paperille ja julkaistaan myös sähköisenä. 

Opiskelijoita on ohjeistettu myös energiansäästämiseen kampuksella; luokista tai kiltatiloista 

poistuttaessa viimeinen sammuttaa valot. 

Yhdistyksellä on käytössään vuosittainen 30€ arvoinen ympäristömääräraha, jonka kohteesta 

päättää ympäristövastaava. Kohde hyväksytään hallituksen kokouksessa ja käytetään 

kokonaisuudessaan lahjoituksena tai hankintana valitulle kohteelle. 

Palaute ja tavoitteet 

Yhdistyksen anonyymin palautekanavan kautta kaikilla jäsenillä on mahdollisuus esittää 

kehitysehdotuksia ainejärjestön ympäristöohjelmaan ja toimintatapoihin. Yhdistys pyrkii lisäämään 

ympäristöohjelman näkyvyyttä jäsenistölleen. 

 


