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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 vähentää 

ympäristökuormitusta parhaansa mukaan ja pyrkii toimimaan myös kestävän kehityksen 

periaatteiden mukaisesti. Ohjelman toteutumista valvoo ja sen päivittämisestä vastaa 

ympäristövastaava yhdessä hallituksen kanssa. 

 

Juhlat ja tapahtumat 

Ainejärjestön tapahtumissa pyritään käyttämään omia tai vuokra-astioita. Sitseillä käytetään 

pestäviä kangasliinoja, joiden pesusta ja huollosta vastaa tapahtumajärjestäjä. Pöytäliinojen 

käyttöiän maksimoimiseksi ne pyritään pesemään ympäristöystävällisillä pesuaineilla alhaisessa 

lämpötilassa ja ne säilytetään siististi niille määrätyssä paikassa. Opiskelijoita kehotetaan 

ottamaan kestomuki, -lautanen tai -aterimet mukaansa sellaisiin tapahtumiin, joissa tarjoillaan 

juomaa tai ruokaa, eikä astioita voida ainejärjestön puolesta tarjota. Tällaisia ovat esimerkiksi 

ulkotapahtumat. Tällä menettelyllä vältytään kertakäyttöastioiden hankkimiselta ja ehkäistään 

jätteen muodostumista.  

Ulkotapahtumapaikat siivotaan aina järjestäjien toimesta tapahtuman päätyttyä ja roskat viedään 

niille kuuluviin astioihin. Yhdistys kannustaa ulkotapahtumissa jäseniään hävittämään 

tupakantumpit oikein, ja järjestäjät huolehtivat tapahtumassa yhteisestä tuhkakupista tai muun 

keräysastian saatavuudesta. 

Sitseillä ja vuosijuhlilla tarjoillaan vegaaninen menu, joka mitoitetaan tarkasti osallistujamäärän 

mukaiseksi. Ruokahävikkiä minimoidaan myös tarjoamalla ylijääneet tarjoilut osallistujille. Mikäli 

hallitus edustaa toisen järjestön vuosijuhlilla, pyritään hankkimaan aineeton lahja, tai 

vaihtoehtoisesti jokin kotimainen eettinen kulutushyödyke. Sitsit järjestetään pääsääntöisesti 

Uuden Ylioppilastalon Alina-salissa, jonka yhteydestä löytyy jätteiden lajitteluastiat. Muussa 

tapauksessa jätteet kierrätetään parhaalla tavalla tapahtumapaikan mahdollisuuksien mukaan. 
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Muissa ainejärjestön järjestämien tapahtumien tarjoiluissa suositaan vegaanisia ja 

ympäristöystävällisiä tarjoiluvaihtoehtoja. Pakkausmateriaaleista muodostuvaa jätettä 

vähennetään valmistamalla itse tarjoiluja. Tarjoilujen ja ruokaostosten kuljettamiseen käytetään 

kestokasseja, joita pyritään hankkimaan käytettyinä.  

 

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 muun muassa 

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 tekee tiivistä 

yhteistyötä muiden Kumpulan järjestöjen kanssa, mikä mahdollistaa myös tavaroiden lainaamisen.  

Yhdistys hankkii keittiöönsä Reilun kaupan kahvia, kahvimaitona tarjotaan kotimaista maitoa, sekä 

suosittua kauramaitoa. Muissa tuotteissa suositaan Reilun kaupan vaihtoehtoja. 

Yhdistys välttää tarpeetonta tulostamista; viestintä ja mainostus tapahtuvat ainoastaan 

sähköisesti. Yhdistyksen julkaisema Mantu-lehti painetaan ekologiselle kotimaiselle paperille ja 

julkaistaan myös sähköisenä. Fuksinumero lähetetään pelkästään sähköisenä versiona uusille 

opiskelijoille. Opiskelijoita on ohjeistettu myös energiansäästämiseen kampuksella; GIS-luokista 

poistuttaessa viimeinen sammuttaa tilasta valot. 

Yhdistys kannustaa jäseniään tekemään henkilökohtaisia hankintojaan Maantieteen opiskelijat 

kierrättää -Facebook-ryhmässä, joka on luotu yhdistysten jäsenien keskistä tavaroiden vaihtoa ja 

myyntiä varten. 

Yhdistyksellä on käytössään vuosittainen 50€ arvoinen ympäristömääräraha, jonka kohteesta 

päättää ympäristövastaava. Kohde hyväksytään hallituksen kokouksessa ja käytetään 

kokonaisuudessaan lahjoituksena valitulle kohteelle. 
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Palaute ja tavoitteet 

Yhdistyksen anonyymin palautekanavan kautta kaikilla jäsenillä on mahdollisuus esittää 

kehitysehdotuksia ainejärjestön ympäristöohjelmaan ja toimintatapoihin. Yhdistys pyrkii lisäämään 

ympäristöohjelman näkyvyyttä jäsenistölleen ja kannustaa muita Kumpulan järjestöjä kehittämään 

toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi. Yhdistyksen ympäristövastaavan virka on irrotettu 

vuoden 2018 vuosikokouksessa omaksi virakseen, jotta yhdistyksen toiminnan vastuullisuutta ja 

kestävyyttä pystytään edistämään entistä tehokkaammin. Ympäristövastaava pyrkii viranhaltijana 

aktiivisesti tuomaan kehitysehdotuksia näiden tavoitteiden edistämiseksi. 

 

 

 

 

 

 


