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Maantieteen opiskelijat ry:n ympäristöohjelma 

1. 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 kaikissa toimissaan toimimaan myös kestävän 

kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Ohjelman toteutumista valvoo ja sen päivittämisestä vastaa 

ympäristövastaava(t) yhdessä hallituksen kanssa. 

 

2. Omaisuus ja hankinnat 
 

2.1. Omaisuus 

Yhdistys huolehtii omistamistaan tavaroista. Tavaroiden kunnosta huolehditaan säilyttämällä niitä 

turvallisessa ja siistissä paikassa. Ainejärjestön yhteisesti käytettävissä olevista tavaroista pidetään 

kirjaa, ja tavaralista tarkistetaan aktiivien toimesta vuosittain. Ajantasaisella tavaralistalla pyritään 

välttämään päällekkäisten ja tarpeettomien ostosten tekemistä. 

2.2. Uudet hankinnat 

Uusien hankintojen tullessa eteen suoritetaan aina tarpeellisuusarvio, joka tehdään hallituksen 

toimesta. Ennen täysin uusien hankintojen tekemistä selvitetään tavaroiden tai hyödykkeiden 

korjaamismahdollisuus. Hankinnan tullessa eteen puolestaan selvitetään, olisiko tuote 

mahdollista hankkia käytettynä. Ainejärjestö pyrkii hyödyntämään lainattavissa olevia tavaroita 

sekä mahdollisesti itse lainaamaan omistamiaan tavaroita. Tavaroita voi lainata esimerkiksi 

tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden Kumpulan järjestöjen kanssa. 

2.3. Keittiön hankinnat 

Yhdistys hankkii keittiöönsä Reilun kaupan kahvia sekä pyrkii suosimaan Reilun kaupan 

teevaihtoehtoja. Kahvimaitona tarjotaan kotimaista maitoa sekä kasvimaitoa, jonka käyttöä 

pyritään edistämään hankkimalla jäsenistön suosimaa vaihtoehtoa. Muiden elintarviketuotteiden 
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hankinnassa, esimerkiksi kokoustarjoiluissa, suositaan vastuullisia, kotimaisia ja mahdollisuuksien 

mukaan satokauden tuotteita. Tuotteiden vastuullisuuden arvioimisesta vastaavat niitä hankkivat 

aktiivit. 

2.4. Viestintä, mainostus ja järjestölehti 

Yhdistys välttää tarpeetonta tulostamista. Viestintä ja mainostus tapahtuvat ainoastaan 

sähköisesti. Yhdistyksen julkaisema Mantu-lehti painetaan PEFC- ja/tai FSC-metsäsertifikaatin tai 

mahdollisuuksien mukaan joutsenmerkin omaavalle paperille. Paperista lehteä painetaan 

tarpeelliseksi arvioitu määrä. Mantu-lehti julkaistaan myös sähköisenä. Fuksinumero lähetetään 

pelkästään sähköisenä versiona uusille opiskelijoille. 

2.5. Mantsa- ja reippailijapaidat 

Yhdistys tarkastaa mantsa- ja reippailijapaitojen tilaustarpeen vuosittain. Yhdistys pyrkii 

mahdollistamaan painatuksen hankkimisen jäsenien omille paidoille, jolloin vältytään uuden 

materian hankkimiselta. Uusien paitojen tilaamisessa huomioidaan paitojen vastuullisuus 

valitsemalla pitkäikäinen, kierrätetty ja eettisesti tuotettu materiaali. Jokaisen tilauksen yhteydessä 

tehdään tarkastelu mahdollisista tilauspaikoista, ja tilauspaikan valinnassa suositaan yritystä, joka 

toimii vastuullisesti/eettisesti ja jonka tuotantoketju on mahdollisimman läpinäkyvä. 

2.6. Maantieteen opiskelijat kierrättää -ryhmä 

Yhdistys kannustaa jäseniään tekemään henkilökohtaisia hankintojaan Maantieteen opiskelijat 

kierrättää -Facebook-ryhmässä, joka on luotu yhdistysten jäsenten keskeistä tavaroiden vaihtoa 

ja myyntiä varten. 

2.7. Ympäristömääräraha 

Yhdistyksellä on käytössään vuosittainen 50€ arvoinen ympäristömääräraha, jonka kohteesta 

päättää ympäristövastaava(t). Kohde hyväksytään hallituksen kokouksessa ja käytetään 

kokonaisuudessaan lahjoituksena valitulle kohteelle. 

 

3. Energiankäyttö 

Opiskelijoita ohjeistetaan ja kannustetaan energian säästämiseen kampuksella. GIS-luokista ja 

Supasta poistuttaessa viimeinen sammuttaa tilasta valot. 
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4. Kokoukset, juhlat ja tapahtumat 
 

4.1. Tarjoilut 

Sitseillä ja vuosijuhlilla tarjoillaan vegaaninen menu, joka mitoitetaan tarkasti osallistujamäärän 

mukaiseksi. Ruokahävikkiä minimoidaan tarjoamalla mahdollisesti ylijääneet tarjoilut osallistujille. 

Muissa ainejärjestön järjestämien tapahtumien tarjoiluissa suositaan vegaanisia ja 

ympäristöystävällisiä tarjoiluvaihtoehtoja. Pakkausmateriaaleista muodostuvaa jätettä 

vähennetään valmistamalla itse tarjoiluja. Tarjoilujen ja ruokaostosten kuljettamiseen käytetään 

kestokasseja, jotka pyritään hankkimaan käytettyinä.  

4.2. Tapahtumissa käytettävät tavarat 

Kaikissa ainejärjestön tapahtumissa pyritään käyttämään osallistujien omia, MaO:n käytössä 

olevia tai vuokra-astioita. MaO omistaa runsaasti esimerkiksi mukeja ja lautasia, ja niitä 

säilytetään Sohvilla. Sitseillä käytetään pestäviä kangasliinoja, joiden pesusta ja huollosta vastaa 

tapahtumajärjestäjä. Pöytäliinojen käyttöiän maksimoimiseksi ne pyritään pesemään alhaisessa 

lämpötilassa MaO:n hankkimalla ympäristöystävällisellä pesuaineella 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.  

4.3. Jätteiden kierrättäminen, jätteen syntymisen välttäminen ja siivoaminen tapahtumissa 

Jokaisessa tapahtumassa jätteet kierrätetään ja lajitellaan omiin lajitteluastioihinsa, ja jätteen 

muodostumista pyritään välttämään. Sitsit ja vuosijuhlat järjestetään pääsääntöisesti Uuden 

Ylioppilastalon Alina-salissa, jonka yhteydestä löytyy jätteiden lajitteluastiat. Muissa tapahtumissa 

jätteet kierrätetään parhaalla tavalla tapahtumapaikan mahdollisuuksien mukaan. Tapahtuman 

järjestäjä pyrkii tiedottamaan kierrätyskäytännöistä ja -mahdollisuuksista tapahtuman osallistujille 

sekä niissä avustaville nakkeilijoille. Esimerkiksi Alina-salin kierrätysmahdollisuuksia tulee 

hyödyntää jokaisessa tapahtumassa. 

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 
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keräysastian saatavuudesta. Jäseniä kehotetaan ottamaan kestomuki, -lautanen tai -aterimet 

mukaansa ulkotapahtumiin, jotta ehkäistään jätteen muodostumista. 

4.4. Edustaminen muiden järjestöjen tapahtumissa 

Mikäli yhdistyksen hallitus edustaa toisen järjestön tapahtumassa, esimerkiksi vuosijuhlilla, 

pyritään kutsujalle hankkimaan aineeton lahja tai vaihtoehtoisesti jokin kotimainen eettinen 

kulutushyödyke. 

 

5. Matkustuskäytännöt 

Yhdistyksen tapahtumissa tukeudutaan julkiseen liikenteeseen aina kun mahdollista. Mikäli 

julkisen liikenteen käyttö ei ole mahdollista pyritään matkustaminen järjestämään 

kimppakyydein. Suuremmille retkille kilpailutetaan sopivan kokoinen linja-auto. Jäsenistöä 

kannustetaan liikkumaan jalan sekä pyöräilemään muun muassa jokakesäisen pyöräilyn 

kilometrikisan avulla. 

 

6. Ympäristöohjelman päivittäminen, toteutumisen seuraaminen ja palaute 

Yhdistyksen anonyymin palautekanavan kautta kaikilla jäsenillä on mahdollisuus esittää 

kehitysehdotuksia ainejärjestön ympäristöohjelmaan ja toimintatapoihin. Yhdistys pyrkii sisäisellä 

tiedottamisella edistämään ympäristöohjelman toteutumista yhdistyksen aktiivien toiminnassa, 

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. Ympäristöohjelma pyritään tarkistamaan ja päivittämään joka 

vuosi. 

 


