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1. Johdanto
Tämä tässä on Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Ympäristövaliokunnan laa-
tima ympäristöohjeistus. Olemme koonneet yhdeksi tiedostoksi parhaat ideat ja 
vinkit, joiden avulla juuri teidän järjestönne voi toimia ympäristöystävällisesti ja kes-
tävästi. Toivottavasti opitte paljon uutta ja löydätte täältä teille sopivia toimintatapoja. 

HYYn piirissä toimii satoja järjestöjä, jotka järjestävät tuhansia tapahtumia vuosit-
tain. On tiedekunta- ja ainejärjestöjä, osakuntia, kulttuurijärjestöjä, harrastejärjestöjä, 
sekä yhteiskunnallisia ja uskonnollisia järjestöjä. Tapahtumat vaihtelevat muutaman 
ihmisen kokouksista satojen ihmisten sitseihin. Järjestöt myös osallistuvat vuosittain 
noin kahden tuhannen opiskelijan fuksiseikkailuun. Opiskelijan vuoden kohokohta, 
vappu, saa myös tuhannet HYYläiset liikkeelle.

HYYllä on suurin piirtein 27 000 jäsentä. Osa osallistuu tapahtumiin aktiivisesti ja 
osa piipahtaa satunnaisesti paikalle. Yhteisömme on suuri. Ei siis ole yhdentekevää, 
kuinka järjestömme toimivat ja millaisia päätöksiä ne tekevät. Meidän toiminnal-
lamme on merkitystä. Ja mikä tärkeämpää, meidän hyvillä valinnoillamme on voimaa 
silloin, kun kaikki osallistuvat ja kantavat kortensa kekoon. 

Olemme osa tiedeyhteisöä. Tehtävämme on tehdä informoituja, tietoisia ja ennen 
kaikkea tieteen tukemia päätöksiä. Tehtävämme on myös luoda yhteisöllisyyttä ja 
pitää hauskaa. Siksi haluammekin kannustaa järjestöjä yhteistyöhön keskenään – lai-
naamaan tavaroita ja ideoita. Apua on aina saatavilla. 

Nyt toivotamme teille oivaltavia ja innostavia lukuhetkiä tämän rakkaudella laaditun 
ympäristöohjeistuksen parissa!
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2 Ympäristösuunnitelma 
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2. Ympäristösuunnitelma
Ympäristösuunnitelma on asiakirja, johon järjestö kokoaa periaatteita ja toimintata-
poja, joilla se edistää toimintansa ympäristöystävällisyyttä. Ympäristösuunnitelman 
voi laatia esimerkiksi järjestön ympäristövastaava tai puheenjohtajisto. Ympäris-
tösuunnitelma tulee tarkistaa ja tarvittaessa päivittää siinä määritellyin väliajoin. 
Suunnitelmaan tutustuvat kaikki järjestön toimijat, ja se tulee hyväksyttää joka jär-
jestövuoden alussa kokouksessa. Ympäristösuunnitelma on siis velvoittava asiakirja.

Ympäristösuunnitelma on yleensä noin 3–5 sivua pitkä. Selkein tapa on tehdä 
useampi alaotsikko. Alaotsikoiden alle kerätään kuhunkin aiheeseen liittyviä ympä-
ristöystävällisiä toimintatapoja, joita järjestö haluaa seuraavan vuoden aikana toteut-
taa. Järjestö voi itse päättää, mitkä kategoriat ovat oleellisia sen toiminnassa.

Ympäristösuunnitelman osioita voivat olla muun muassa:

Johdanto
• Mikä, kenen, miksi

Ympäristövastaava
• Milloin valitaan, mitä tehtäviin kuuluu

Tilat
• Säännöllisesti käytettävien tilojen siivoaminen ja muut ympäristöystävälliset 

toimintatavat

Hankinnat
• Kuinka järjestö toimii kestävästi uusia hankintoja harkitessa

Jätteiden vähentäminen ja lajittelu
• Miten järjestö voi vähentää tuottamaansa jätettä, kuinka järjestö lajittelee 

(vähintään) niissä tiloissa, joita se säännöllisesti käyttää

Tapahtumat
• Kuinka ympäristö otetaan huomioon eri tyyppisissä tapahtumissa, ks. 

tämän ympäristöohjeistuksen kohta ”Tapahtumat”
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Ruoka ja tarjoilut
• Miten järjestö voisi tarjoilla tapahtumissaan ympäristöystävällisempää 

ruokaa

Kokoukset
• Esimerkiksi paperittomat kokoukset

Energiankulutus ja päästöt
• Kuinka järjestö voi vaikuttaa omaan energiankulutukseensa, mitä liikenne-

välineitä järjestö suosii

Ympäristövaikuttaminen
• Osallistuuko järjestö esimerkiksi kampanjoihin

Viestintä
• Kuinka järjestö viestii jäsenistölleen ympäristöarvoja

Ympäristösuunnitelman päivittäminen ja toteutumisen seuraaminen
• Kuka suunnitelmaa päivittää ja milloin, miten suunnitelman toteutumista 

seurataan

Kun vuoden alussa järjestö laatii toimintasuunnitelman, siihen voidaan ympäristön 
kohdalle kirjoittaa, että järjestö seuraa omaa ympäristösuunnitelmaansa. Järjestön 
tulee seurata ympäristösuunnitelmansa toteutumista. Yksinkertaisuudessaan tämä 
tarkoittaa sitä, että järjestö toteuttaa vuoden aikana suunnitelmaan kirjattuja toi-
mia. Järjestövuoden lopussa tehdään järjestön vuosikertomukseen kokoava raportti 
siitä, kuinka ympäristösuunnitelman toteuttamisessa on onnistuttu. Toimintaa siis 
verrataan niihin tavoitteisiin, joita on vuoden alussa asetettu. Yksi tapa seurata 
ympäristösuunnitelman toteutumista on hyödyntää HYYn järjestöille tarkoitettua 
hiilijalanjälkilaskuria: https://blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri/. 

Tapoja huomioida ympäristö järjestötoiminnassa on monia. Ideoita ja vinkkejä löy-
dät tästä ympäristöohjeistuksesta. Kannustamme rohkeasti tutustumaan myös mui-
den järjestöjen ympäristösuunnitelmiin. Niistä saa ja pitääkin ottaa ideoita omaan 
toimintaan! 

Tärkeintä on kuitenkin se, että järjestön ympäristösuunnitelma on tehty ajatellen 
järjestön tyypillistä toimintaa. Tavoitteiden ja toimintatapojen tulee olla konkreettisia 
ja mahdollisia toteuttaa. Kannustamme silti olemaan kunnianhimoisia tavoitteiden 
asettamisessa. 
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3. Tapahtumat
Tapahtumien järjestämisessä ja niihin osallistumisessa järjestö voi kiinnittää huo-
miota moniin ympäristön kannalta merkittäviin seikkoihin välttääkseen ja kompen-
soidakseen ympäristön kuormitusta. Ympäristövaikutusten huomiointiin kannattaa 
panostaa toiminnan suunnitteluvaiheesta alkaen mahdollisimman kokonais-
valtaisesti, jolloin tapahtumien ympäristöystävällisyys todella toteutuu tavoitteiden 
mukaisesti. Vinkkejä kestävien tapahtumien toteuttamiseen on paljon! 

Riippumatta siitä, millainen tapahtuma on kyseessä, tapahtumapaikan ja mat-
kustustavan valinta ovat tärkeitä seikkoja ympäristön kannalta. Paikka kannattaa 
valita niin, että osallistujat pääsevät sinne mahdollisimman helposti kävellen, pyö-
rällä tai julkisilla kulkuvälineillä. Myös jos tapahtuman, kuten sitsien, järjestäminen 
vaatii kuljettamista, järjestö voi mahdollisuuksien mukaan suosia matalapäästöisiä 
kulkuvälineitä, kuten raitiovaunua, metroa tai junaa. Varsinkin pidemmälle suun-
tautuvien yhteislähtöjen ja ekskursioiden kohdalla matkustusvaihtoehtoja kannattaa 
punnita tarkkaan, ja välttää lento- ja laivamatkoja, joiden päästöt ovat laskentata-
vasta riippuen lähes yhtä suuret. Alla oleva kuva havainnollistaa eri kulkuneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä.

Lähde: Lamminen (2018). HUOM. Grafiikassa kulkuneuvojen polttoaineenkulutukset perustuvat VTT:n Lipasto-tie-
tokantaan. Polttomoottoriautossa on käytetty pohjana Suomen ajoneuvokannan keskimääräistä ikää. Laiva on 
autolautta. Lentokoneiden täyttöasteeksi on oletettu 60 prosenttia. 
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Esimerkiksi tavanomaisten risteilyjen sijasta kannattaa kokeilla suosioon noussutta 
spora-risseä, joka on moninkerroin laivamatkaa vähäpäästöisempi! Mikäli matkustus-
tavasta aiheutuu kuitenkin kohtuuttomia päästöjä, järjestö voi kompensoida kuormi-
tustaan esimerkiksi sijoittamalla sopivaan kompensointikohteeseen, kuten metsien 
tai soiden suojeluun.

Juhlatoiminta

Juhlatoimintaa, kuten sitsejä, vuosijuhlia, fuksitapahtumia ja muita bileitä, suunnitel-
taessa ympäristökuormitusta voidaan minimoida monilla eri osa-alueilla. Varsinkin 
fuksitapahtumissa on tärkeää näyttää esimerkkiä ympäristövastuullisuudesta, 
jotta uudet opiskelijat oppivat kestävien tapahtumien periaatteista, ja niiden merki-
tyksestä. Suunnitteluvaiheessa erilaisia tiloja, tarjoiluja sekä tarjoilu- ja koristelutapoja 
kannattaa vertailla keskenään niin ekologisen, sosiaalisen kuin myös taloudellisen 
kestävyyden kannalta, ja siten edistää ympäristön kannalta tehtävien vastuullisten ja 
järkevien valintojen toteutumista. 

Tapahtumien järjestäminen saattaa varsinkin isompien tapahtumien kohdalla olla 
melko hektistä, ja järjestäjillä on usein paljon tehtävää. Jotta ympäristöstä huolehti-
minen toteutuisi etenkin tapahtumien aikana, ympäristövastaava kannattaa ottaa 
mukaan suunnitteluun. Myös tapahtumiin voidaan nimetä ympäristövastaava/-vas-
taavia, jotka varmistavat ympäristövaikutusten huomioinnin, auttavat niiden mini-
moinnissa sekä ohjeistavat osallistujia tarpeen mukaan.

Suurimpaan osaan tapahtumista liittyy jonkinlainen pukukoodi. Vuosijuhlilla 
pukeudutaan pitkiin mekkoihin ja pukuihin, kun taas sitseillä on usein jokin hullun-
kurinen teema. Oli mikä tahansa tilaisuus kyseessä, järjestö voi kannustaa jäseniään 
välttämään uusien tai kertakäyttöisten asujen ostamista. Järjestö voi muistuttaa jäse-
niään, että esimerkiksi juhlamekkoja saa ostettua kirpputoreilta. Järjestö voi myös 
kannustaa jäseniään vaihtamaan mekkoja keskenään tai jopa järjestää mekkojenvaih-
totapahtuman. Sitsiasuja löytyy myös kirpputoreilta, tai ne voi tehdä itse ylijäämäma-
teriaaleista. Varsinkin fuksitapahtumissa tämä on tärkeää.

Vuosijuhlilla on tapana, että sinne kutsutut järjestöt tuovat mukanaan lahjan isän-
nöivälle järjestölle. Suosittelemme sekä pyytämään että antamaan aineettomia 
lahjoja. Hyvä aineeton lahja voisi olla vaikkapa järjestön nimissä tehty lahjoitus 
jollekin hyväntekeväisyysjärjestölle. Näin säästymme turhalta krääsältä ja teemme 
hyvää muille.
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Sitseillä ja vuosijuhlilla on tapana myös laulaa lauluja laulukirjasta. Kaikki eivät kui-
tenkaan omista laulukirjaa, joten tapahtumiin on tapana tehdä paperiset ”laululäsyt”. 
Suosittelemme kuitenkin tekemään läsyt digitaalisina. 

Monissa tapahtumissa koristelut ovat suuressa osassa tunnelman luomisessa. 
Koristeet ovat samalla juuri se tekijä, joka synnyttää paljon turhaa jätettä. Jätteen 
minimointiin on kuitenkin monta keinoa:

• Astioita, koristeita ja muita tarvikkeita, kuten pöytäliinoja, voi vuokrata tai 
lainata muilta järjestöiltä tai omalta jäsenistöltä.

• Kestävät koristeet ja tarvikkeet voi askarrella itse jo valmiiksi olemassa ole-
vasta materiaalista. Hyviä materiaaleja ovat esim. pilttipurkit, oksat, sanomaleh-
det, jämäpaperit sekä kankaanpalat.

• Kankaanpaloista voi tehdä muun muassa kestoviirin. Tsekkaa tarkempia ohjeita 
ja lisää DIY-ideoita HYYn Ympäristövaliokunnan blogista ja Instagramista!

• Järjestö voi hankkia kestävän astiaston, koristeita ja muita tarvikkeita käytettyinä 
esimerkiksi kierrätyskeskuksista. Hankintoja voi tehdä myös yhdessä toisen jär-
jestön kanssa, jakamalla tarvikkeet.

• Koristeet kannattaa kerätä talteen ja hyödyntää tulevissa tapahtumissa. 

• Vappuna kannattaa suosia paperista serpentiiniä muovisten ilmapallojen sijasta. 
Myös vaihtoehtoisia koristeita saa keksiä!

Ympäristön näkökulmasta myös musiikin ja muun melun voimakkuuden 
huomioiminen tapahtumissa on olennaista. Sitä kannattaa rajoittaa niin, että melu-
taso pysyy keskustelun mahdollistavana eikä häiritse muuta ympäristöä.

Ympäristöaiheiset tapahtumat

Järjestöt voivat järjestää myös ympäristöaiheisia tapahtumia, kuten koulutuksia, 
dokumentti-iltoja tai luontoretkiä. Vierailut luontoon ja luontokohteisiin voidaan 
usein laskea myös liikunta- tai hyvinvointitapahtumiksi!

• Ympäristökasvatus: Ympäristövastaavat voivat järjestää mahdollisuuk-
sien mukaan ympäristökoulutuksia, opintomatkoja ja luontoretkiä, jotka 
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perehdyttävät osallistujat luonnontilaiseen ympäristöön sekä yhteiskunnallisiin 
ympäristökysymyksiin. 

• Ympäristönsuojeluun ja ympäristövaikuttamiseen liittyviin tapahtumiin 
tai ympäristöalan kohteisiin voidaan järjestää yhteislähtöjä, ekskursioita ja 
tutustumiskäyntejä.

• Ympäristövaliokunnan tapahtumiin ja kampanjoihin osallistuminen.

Vinkkejä ympäristöaiheisiin tapahtumiin

• Vaihtotapahtumat (swap events) esim. vaatteet, 
kirjat, pelit

• Kasvisruoan / hävikin kokkailu

• Luontoretket esim. marjastus, sienestys ja 
linturetket

• Leffa- ja dokkari-illat

• Plogging

• Työpajat esim. vaatteiden korjaus/ompeluilta, 
koristeiden teko, jämälankavirkkaus, 
miekkarikylttipajat…

• Haasteet, esim. kilometrikisa 

• Teemaillat

• Yhteislähdöt: taide, äänestäminen, 
mielenosoitukset

• Approt, esim. kirppisappro
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4. Ruoka ja tarjoilut
Ruoka ja tarjoilut ovat iso osa tapahtumien järjestämistä. Ruoantuotannolla on mer-
kittävä vaikutus ympäristöön, joten oli kyse sitten sadan hengen sitseistä tai kymme-
nen hengen kokouksesta, ruoan ja tarjoilujen ekologisuuteen on tärkeää kiinnittää 
huomiota. Ruoan suhteen on helppo tehdä kestäviä valintoja, vaikka aluksi pää saat-
taakin olla pyörällä, kun ei tiedä mistä aloittaa. Ruoan hiilijalanjälkeen vaikuttaa niin 
moni asia, eikä kaikkia niistä voi, eikä aina tarvitsekaan, ottaa huomioon. 

Ideana ei siis ole, että järjestönne tarjoilisi tästä lähtien vain vegaanista, zero waste 
-aatteen mukaista, lähellä tuotettua, sertifioitua luomuruokaa. Tärkeintä on, että tar-
joiluja suunniteltaessa ympäristövaikutus tiedostetaan ja otetaan huomioon. Tarjoi-
lujen suunnittelijoilla tulee myös olla tarpeeksi tietoa siitä, kuinka kestäviä valintoja 
voidaan tehdä. Järjestö voi ympäristösuunnitelmassaan sitoutua vuodeksi kerrallaan 
vaikkapa tarjoilemaan tapahtumissaan kasvisruokaa tai lisäämään hävikkituotteiden 
hyödyntämistä aina kun mahdollista. 

Ympäristöystävällisen ruoan valinnassa kannattaa ottaa 
huomioon: 

Tietoisku

• Tietyn proteiinimäärän 
tuottaminen naudan- tai 
lampaanlihalla aiheuttaa 
250 kertaa enemmän 
kasvihuonepäästöjä kuin 
saman määrän tuottaminen 
palkokasveilla. (Vegaaniliitto)

• Eläintuotanto aiheuttaa 
ainakin 18 % maailman 
kasvihuonekaasupäästöistä, 
mikä on enemmän kuin 
liikenteen osuus. (FAO)

• Vegaanisuus

Vegaanisella ruoalla tarkoitetaan sellaista 
ruokaa, jossa ei ole eläintuotteita (esim. 
lihaa, maitotuotteita, kananmunaa tai tiet-
tyjä e-koodeja). Eläinperäisten tuotteiden 
käytön vähentäminen onkin yksinkertaisin 
tapa vähentää ruoan ympäristövaikutuksia. 
On myös taloudellisempaa tarjoilla kaikille 
sopivaa vegaanista ruokaa, kuin valmistaa 
montaa eri vaihtoehtoa erilaisille erityisruo-
kavalioille. Vegaanisia reseptejä löytyy netistä 
hurjan paljon, samoin kuin lista vegaanisista 
tuotteista sivulta vegaanituotteet.net (kurkkaa 
linkit-osio!).
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• Kotimaisuus ja lähiruoka

Ruoan ympäristövaikutuksiin vaikuttaa myös niiden kuljetus, joten kotimaisen ruoan 
tarjoaminen vähentää huomattavasti kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. Lähiruoalla 
tarkoitetaan paikallisesti tuotettua, läheltä tulevaa ruokaa, jonka koko tuotantoketju 
on jäljitettävissä. Lähiruoan reitti tuottajalta kuluttajalle on lyhyt, ja ympäristöystäväl-
lisyyden lisäksi se tukee paikallisia toimijoita. 

• Sesonki- ja luomuruoka

Tapahtumien tarjoiluja suunnitellessa voi vilkaista myös satokausikalenteria ja inspi-
roitua kauden vihanneksista ja hedelmistä! Sesongissa olevat kasvikset ovat huo-
mattavasti ekologisempi vaihtoehto verrattuna kasvihuoneissa kasvatettuihin tai 
kauempaa kuljetettuihin kasviksiin. Sesongissa olevien hedelmien ja vihannesten 
kilohinta on usein myös edullinen, eli ostamalla sesonkituotteita voi myös sääs-
tää rahaa. Luomuruoalla tarkoitetaan luonnonmukaisesti tuotettua ruokaa, eli sen 
tuotannossa vältetään keinotekoisia lannoitteita ja torjunta-aineita, pidetään huolta 
luonnon hyvästä tilasta ja taataan kotieläinten mahdollisuus lajinomaiseen käyttäy-
tymiseen. Valitsemalla tarjolle luomuruokaa tuette ympäristöystävällistä ja tarkasti 
valvottua tapaa tuottaa ruokaa.

Tietoisku

• Suomessa hävikkiin joutuu 
jopa 400–500 miljoonaa kiloa 
vuodessa. Kotitaloudet ovat 
suurin ruokahävikin lähde. 
(LUKE)

• Hävikkiruoka

Hävikkiruoalla tarkoitetaan vielä syö-
mäkelpoista ruokaa, joka syystä tai 
toisesta päätyy roskikseen tai bio-
jätteeseen. Hävikkiruokaa ja -tuot-
teita löytää esimerkiksi matsmart.fi 
ja fiksuruoka.fi sivustoilta. Helsin-
gin Redi-kauppakeskuksesta löytyy 
Kirkon ulkomaanavun ylläpitämä 
WeFood-hävikkiruokakauppa. Kau-
poilta on myös mahdollista tiedus-
tella hävikkiruokaa, jota voisitte 
tapahtumissanne hyödyntää.  
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• Pakkausten vähentäminen

Osa ruoasta on pakattu tarpeettomaan määrään pakkausmateriaalia, kuten muovia. 
Jos jollakulla tapahtuman järjestäjistä on käytössään kestohevipusseja, niitä kannat-
taa käyttää hedelmille ja vihanneksille. Ostoksille kannattaa ehdottomasti ottaa omat 
kauppakassit mukaan.
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5Tilat, jätteen lajittelu 
ja vähentäminen
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5. Tilat, jätteen lajittelu ja vähentäminen
Järjestötiloilla tarkoitetaan niitä tiloja, joita järjestöt käyttävät säännöllisesti. Lisäksi 
järjestöt vuokraavat toisinaan muita tiloja vaikkapa sitsejä varten. Alkusyksystä ja 
loppukeväästä myös puistot ja muut ulkoilmakohteet toimivat tapahtumapaikkoina.

Kierrätys ja lajittelu

Järjestötoiminnassa syntyy väistämättä jätettä ja roskaa. Määrä voidaan kuitenkin 
minimoida, ja syntynyt jäte tulee kierrättää. Tässä auttaa selkeä kierrätysjär-
jestelmä. Esimerkiksi niihin tiloihin, joita järjestö käyttää säännöllisesti, kannat-
taa ehdottomasti luoda selkeä ja toimiva kierrätyssysteemi. Seuraavat keräysastiat on 
hyvä löytyä: bio, kartonki, paperi, metalli, lasi, muovi, seka, tölkit ja pullot. Tähän 
vaikuttaa tietysti se, mitä jäteastioita taloyhtiön jätehuoneesta löytyy.

Kierrätysohjeiden kannattaa olla esillä roskisten vieressä suomeksi, ruotsiksi ja eng-
lanniksi. Uusia opiskelijoita ja vaihto-opiskelijoita tulee neuvoa kierrätyksessä. Jos 
jonkin roskan kierrättämisessä on epäselvyyttä, oikean keräysastian löytää HSY:n 
jäteoppaasta (https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jateopas/), josta voi hakusa-
nalla etsiä tietoa erilaisten roskien kierrättämisestä. Kaikille tilojen käyttäjille kan-
nattaa tehdä selväksi, milloin roskat on vietävä ulos ja kuka sen tekee. Nämä asiat 
voidaan käydä läpi tilakoulutuksessa.

Muita tiloja käytettäessä kannattaa ajoissa tutustua kyseisen tilan kierrätysjärjestel-
mään. Jo tapahtumien suunnittelussa järjestön kannattaa selvittää, millaiset kierrätys-
mahdollisuudet tiloissa on ja millä tavoin jätteet voitaisiin kierrättää mahdollisimman 
monipuolisesti. Tapahtumien yhteydessä voidaan myös tehdä kierrätyssuunnitelma. 
Vaikkapa sitsit järjestävä tiimi voi sopia, kuka hakee tauon aikana bioroskat ja kuka 
hakee astiat. 

Ulkoilmatapahtumissa voi olla hankalampaa kierrättää. Ennen tapahtumaa kannat-
taa tarkistaa, missä lähin lajittelupiste on. Yksi vaihtoehto on, että osallistujia kehote-
taan ottamaan omat roskat mukaan ja lajittelemaan kotona. Tärkeintä on, että roskia 
ei jätetä puistoon tai kaduille. Ulkoilmatapahtumiin tulee siis valmistautua ottamalla 
jätesäkkejä mukaan. Vähintään pullot ja tölkit on syytä lajitella erikseen, sillä niistä 
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järjestö voi palauttaessaan saada rahaa. Mikäli pulloja ei palauteta, vaan ne jätetään 
säkissä puistoon pullonkerääjille, on kohteliasta, että vain pantilliset pullot ja tölkit 
on eritelty säkkiin.

Jätteen vähentäminen

Jätteen vähentämiseen on monia keinoja. Lähtökohtana on, että järjestön tiloista ja 
omistamista tavaroista pidetään hyvää huolta. Jos jotain rikkoutuu, se ensikädessä 
yritetään korjata. Turhia hankintoja tulee välttää. Käytöstä poistetut tavarat ja huone-
kalut kannattaa antaa kierrätyskeskukselle, jos ne ovat vielä käyttökelpoisia. Muussa 
tapauksessa ne tulee viedä Sortti-asemalle. Sieltä saa tarvittaessa myös kuljetuksen 
maksua vastaan. 

Kannattaa kysyä myös oman kampuksen Speksiltä olisiko heillä käyttöä käytöstä 
poistuvalle roinalle lavasteena tai puvusteena. Yllättäviäkin tavaroita saatetaan tar-
vita, esim. rikkinäinen printteri on ollut lavasteena. Sortti-asemalle voi viedä teks-
tiilin, joka ei enää kelpaa käyttöön. Samoin lavasteiden osat, joita ei saa kierrätettyä 
omassa kierrätyspisteessä, voi viedä Sortti-asemalle.

Hankinnat

Jos tiloihin tehdään uusia hankintoja, ne voi mahdollisuuksien mukaan ostaa käy-
tettyinä. Tiloihin tarvittavia huonekaluja, elektroniikkaa ja keittiötarvikkeita voidaan 
hankkia kierrätyskeskuksista tai kirpputoreilta, jolloin luonnon lisäksi säästää myös 
järjestön kukkaroa. HYY tarjoaa kalustetukea huonekalujen ja käyttötavaroiden, 
kuten astioiden, ostamiseen (https://hyy.fi/fi/oppaat/jarjestotuet). Astioita kannat-
taakin olla tarpeeksi, jotta vältytään kiusaukselta käyttää kertakäyttöastioita.

Tavaroiden lainaaminen ja vuokraaminen on myös mahdollista. HYY lainaa ja vuok-
raa esimerkiksi äänentoistolaitteita, telttakatoksia ja jopa Beer pong -pöydän (https://
hyy.fi/fi/oppaat/tavarat-varaukset). Kannustamme myös tekemään yhteistyötä mui-
den järjestöjen kanssa. On ehdottomasti kaikin puolin järkevintä, että lainaamme 
toisillemme vaikkapa pöytäliinoja ja koristeita sen sijaan, että jokaisella järjestöllä 
olisi omansa. 
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Energiankulutus

Tiloissa voidaan kiinnittää huomiota energiankulutukseen. Valot ja laitteet sammu-
tetaan, kun niitä ei käytetä. Talvella tiloja ei kannata tuulettaa, ettei lämpö karkaa. 
Järjestöt voivat keksiä lisää tapoja säästää energiaa, riippuen käytettävissä olevista 
tiloista ja niiden tyypillisestä käytöstä. 

Siivous 

Eri tiloja käytettäessä niiden irtaimistosta ja siisteydestä on pidettävä huolta. Tavoit-
teena on jättää tilat aina siistimmiksi kuin ne olivat ennen tapahtumaa. Suosittelemme 
käyttämään ympäristöystävällisiä siivousaineita. Jokaiselle pinnalle ei yleensä tarvitse 
omaa pesuainetta, vaan yleispesuaine käy suurimpaan osaan liasta. Myös siivousvä-
lineissä kannattaa suosia kestotuotteita, kuten rättejä, talous- ja käsipaperin sijasta. 
Tiloissa käytettävät vessa- ja käsipaperit kannattaa ostaa valkaisemattomana. Huom! 
Viime vuosina on noussut trendiksi valmistaa itse siivousaineita etikasta. Valitetta-
vasti julkisissa tiloissa emme suosittele etikkapohjaisia pesuaineita, sillä joillain ihmi-
sillä on yliherkkyys etikan hajulle. 

Ruokahävikin välttäminen

Mikäli tiloissa on keittiö, jossa säilytetään elintarvikkeita, on riski, että kaappeihin 
kertyy monta pussillista samaa tuotetta. Lopulta osa tuotteista joudutaan heittä-
mään roskiin. Keittiössä kannattaakin olla selvä järjestys ja oma paikkansa jokai-
selle tuotteelle. Moni järjestö käyttää esimerkiksi excel-taulukkoa ruoka-aineiden 
inventoinnissa. Näin on helppo skannata mitä raaka-aineita tilasta löytyy. Järjes-
tötiloilla on usein tilavastaava, jonka kannattaa käydä kaapit säännöllisin väliajoin 
läpi. Yksi hauska tapa hyödyntää keittiön kaappeihin kertyneitä ruokia on järjestää 
hävikkikokkailutapahtuma. 

Tapahtumissa syntyvää ruokahävikkiä voidaan minimoida monella tapaa. Ruoan 
päätyminen roskiin tapahtumien jälkeen tuhlaa järjestönne rahojen lisäksi resursseja, 
joita ruoan tuotantoon, kuljetukseen ja varastointiin on kulunut. Ruokahävikin mini-
moimiseksi onkin syytä arvioida tarvittavan ruoan määrä mahdollisimman tarkasti. 
Tapahtumaan varattavan ruuan määrää voi arvioida esimerkiksi Marttojen ohjeiden 
avulla (https://www.martat.fi/marttakoulu/kodin-juhlat/paljonko-tarjottavaa/). 
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Olennaisia keinoja vähentää ruokahävikkiä esimerkiksi sitseillä on antaa osallistujille 
tarpeeksi aikaa syömiseen ja kannustaa syömään lautanen tyhjäksi. Mikäli ruokaa jää 
yli, osallistujat ja järjestäjät voivat ottaa ruokaa mukaan kotiin. Tapahtumien osallis-
tujille voi etukäteen vinkata omien säilytysastioiden mukaan ottamisesta. Vähintään 
tapahtuman järjestäjien kannattaa muistaa napata kotoa muutama astia varmuuden 
vuoksi mukaan. Hävikkiruoan ympärille voi myös järjestää kokonaan oman tapahtu-
man, kuten ympäristövaliokunnan järjestämä, ja suosituksi todettu, hävikkiruokail-
lallinen on osoittanut!

Omat astiat mukaan!

On myös joitain tapahtumia, joihin järjestöt voivat pyytää jäsenistöä tuomaan koko-
naan omat astiansa. Esimerkiksi kahvituksiin ja ulkoilmatapahtumiin voi kannustaa 
jäseniä ottamaan omat kupit ja lautaset mukaan. Kestokahvikuppi on tässä todella 
kätevä. Jos järjestö myy tapahtumassaan juotavaa tai syötävää, voidaan oman astian 
tuoneelle mainostaa halvempaa hintaa (tai kertakäyttöisen astian ostajalle kalliimpaa 
hintaa).

Digitaalinen viestintä

Järjestön sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä suosittelemme käyttämään digitaali-
sia alustoja. Esimerkiksi julisteiden ja flyereiden tulostamisesta voi helposti luopua. 
Myös kokouksissa suosittelemme siirtymään paperittomiin kokouksiin ja sähköisiin 
asiakirjoihin.
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6. Vaikuttaminen ja viestintä
Järjestöjen viestintäkanavilla ja muilla vaikuttamisen keinoilla on merkittävä rooli 
ympäristöystävällisen toiminnan edistämisessä, sekä järjestön sisällä että sen ulko-
puolella. Vaikuttamisen painotuksia ja linjauksia voi jokainen järjestö määritellä tar-
kemmin omassa ympäristösuunnitelmassaan, joka toimii siten hyvänä lähtökohtana 
ympäristöasioiden tiedotukselle, vaikutustoiminnalle sekä näiden tavoitteille. HYYn 
valiokuntien on otettava HYYn erilaisten sääntöjen ohella huomioon myös HYYn 
linjat (ks. esim. HYYn linjapaperi). Epäselvissä kysymyksissä, kuten poliittisissa kan-
nanotoissa, voi ottaa yhteyttä HYYn hallitukseen. Erityisesti järjestöjen ympäris-
tövastaavat ovat vastuussa siitä, että jäsenistö ja etenkin järjestöjen vastuuhenkilöt 
ovat tietoisia ympäristösuunnitelman sisällöstä, jotta se myös toteutuisi järjestön toi-
minnassa mahdollisimman hyvin. Myös itse vaikuttaminen ja jäsenistön tiedottami-
nen ajankohtaisista ympäristöasioista kuuluvat ympäristövastaavan tehtäviin. Lisäksi 
järjestö voi itse päättää, kuinka paljon viestintävastaava ja muut hallituksen jäsenet 
panostavat ympäristöasioiden näkyvyyteen. 

Miksi järjestöjen kannattaa panostaa ympäristöaiheiseen 
viestintään sekä aktiiviseen vaikuttamiseen?

• Järjestön viestinnällä voi olla merkittävä rooli jäsenistön tiedon lähteenä.

• Aktiivinen toiminta inspiroi ja vahvistaa jäsenistön keskeistä ryhmähenkeä. 

• Jäsenille muodostuu vahvempi usko myös omiin vaikutusmahdollisuuksiin jär-
jestön vaikuttamisen kautta!

• Järjestöjen tärkein tehtävä on usein jäsenistön edunvalvonta, ja siten sen tavoit-
teena on myös pyrkiä vaikuttamaan positiivisesti jäsenistön tulevaisuuteen, jol-
loin esimerkiksi ympäristöongelmiin tarttuminen on hyvin perusteltua.

• Järjestö voi toimia esimerkkinä muille: aktiivinen vaikuttaminen on tarttuvaa ja 
myös muut järjestöt voivat rohkaistua käyttämään vaikutusmahdollisuuksiaan 
enemmän. Vaikuttamisen viesti on näin yhä vahvempi!

• Ympäristöasioista viestiminen tekee näkyväksi järjestön arvoja ja rakentaa jär-
jestön kulttuuria.
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Käytännössä tiedottaminen onnistuu parhaiten, kun ympäristö- ja/tai viestintä-
vastaava pitää yhteyttä muihin toimijoihin ja järjestöihin, seuraa sähköpostilistoja, 
ajankohtaisia ympäristöaiheisia uutisia, julkaisuja, tempauksia ja tapahtumia, jolloin 
niihin voidaan reagoida ja tiedottaa jäsenistölle.

Esimerkkejä aktiivisista, ympäristöviestintää tekevistä 
toimijoista:

• HYYn Ympäristövaliokunta
• Climate Move
• IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
• Greenpeace (Suomi)
• WWF (Suomi)
• Suomen luonnonsuojeluliitto
• Luonnonvarakeskus (Luke)
• Fridays For Future
• Elokapina
• Ilmastouutiset
• Zero Waste Finland

Tiedottamiseen järjestö voi käyttää sille parhaiten soveltuvia keinoja, kuten omia 
sosiaalisen median kanavia, sähköpostilistoja, järjestölehteä, nettisivuja tai blogia 
sekä erilaisia tapahtumia. Ympäristöaiheinen viestintä voi yksinkertaisuudessaan tar-
koittaa esimerkiksi erilaisten uutisten ja julkaisujen jakamista sosiaalisessa mediassa 
joko sellaisenaan tai järjestön oman kommentin tai kannanoton yhteydessä. Yhtä 
hyvin viestinnän keinoin voidaan tukea ympäristöaiheisten tapahtumien näkyvyyttä 
nostamalla vaikka sosiaalisessa mediassa esille erilaisia tempauksia, lakkoja, kerä-
yksiä, kannanottoja ja mielenosoituksia, jotka järjestö kokee olennaisiksi. Tapahtu-
miin voidaan järjestää myös yhteislähtöjä ja siten kannustaa etenkin omaa jäsenistöä 
ottamaan niihin osaa. Esimerkiksi vaalien alla järjestettävät äänestysekskut saattavat 
madaltaa kynnystä lähteä äänestämään ja samoin yhteislähdöt erilaisiin mielenosoi-
tuksiin saavat aina enemmän ihmisiä liikkeelle! 

Lisäksi järjestö voi järjestää omia ympäristöaiheisia tapahtumia ja sitä kautta tuoda 
enemmän omia arvojaan ja tavoitteitaan esille. Varsinkin tällöin on tärkeää, että 
ympäristöasioista ja jäsenistön yhteisistä arvoista puhutaan ja viestitään hyvin järjes-
tön sisällä, jotta kaikki kokisivat yhteiset linjat myös omikseen. Ympäristötoimintaa 
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kannattaa ehdottomasti ideoida myös yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa, jol-
loin järjestäminen jakautuu useammalle toimijalle ja tapahtuma saavuttaa suurem-
man yleisön! Löydät enemmän vinkkejä erilaisista ympäristöaiheisista tapahtumista 
ympäristöohjeistuksen tapahtumaosiosta.
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7. Yhteistyö Ympäristövaliokunnan 
ja HYYn piirissä toimivien järjestöjen 
välillä
HYYn Ympäristövaliokunta on keskeinen osa HYYn ympäristösektoria ja valio-
kunnat tärkeä osa HYYtä. HYYssä toimii kahdeksan valiokuntaa, jotka keskittyvät 
ylioppilaskunnan toiminnan kannalta keskeisten osa-alueiden kehittämiseen. Ympä-
ristövaliokunta kokoaa yhteen ympäristöasioista kiinnostuneet opiskelijat ja toimii 
vaikutuskanavana ja yhteisönä, joka pyrkii lisäämään ympäristötietoisuutta yliopis-
totoimijoiden keskuudessa. Ympäristövaliokunta ja HYYn hallituksen ympäristö-
vastaava toimivat yhteistyössä HYYn ympäristösektorin kehittämiseksi. Valiokunta 
järjestää myös erilaisia ympäristöaiheisia tapahtumia ja kampanjoita. Viime vuosina 
suosittuja konsepteja ovat olleet hävikkiruokaillallinen, Zero Waste Syyskuu -kam-
panja ja kirppisappro. 

Ympäristövaliokunta pitää ympäristökoulutuksen järjestöille kaksi kertaa vuodessa 
ja tukee järjestöjen ympäristövastaavia työssään. Koulutuksia varten valiokunnassa 
nimetään koulutusvastaava, joka myös toimii yhteyshenkilönä järjestöjen suun-
taan. HYY järjestää myös järjestötoimijoille keväällä Virityspäivä-nimisen  koulu-
tustapahtuman, jonka yhteydessä Ympäristövaliokunta pitää ympäristökoulutuksen. 
Valiokunta laatii järjestöjen ympäristötoiminnan tueksi ympäristöohjeistuksen, joka 
päivitetään vuosittain. Järjestöihin pidetään yhteyttä ympäristövastaavien yhteisen 
sähköpostilistan ja Facebook-ryhmän kautta. Ympäristövastaava voi kääntyä valio-
kunnan puoleen missä tahansa pestiinsä liittyvässä kysymyksessä.

HYYn kestävän kehityksen suunnitelma ohjaa valiokunnan ja HYYn piirissä toimi-
vien järjestöjen toimintaa. Ympäristövastaavien olisi hyvä tutustua kyseiseen doku-
menttiin toimikautensa alussa ja tarvittaessa päivittää järjestön ympäristösuunnitelma 
sitä vastaavaksi. Kestävän kehityksen suunnitelmaa päivitetään joka kolmas vuosi, ja 
valiokuntatoimijoilla on mahdollisuus kommentoida ja vaikuttaa sen sisältöön. 

Ympäristövaliokunnan toimintaan on helppo tulla mukaan. Kokoukset ovat kai-
kille avoimia ja tekemistä riittää aina kaikille halukkaille. Puheenjohtajan ja kahden 
varapuheenjohtajan lisäksi valiokunnassa on tyypillisesti useita viestintävastaavia, 
kampanjakoordinaattori, koulutusvastaava, tapahtumavastaava, ekskursiovastaava ja 
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blogivastaava.  Valiokunnan sivu Facebookissa on nimeltään HYYn Ympäristöasiat 
ja Instagramissa @hyy_ymparisto. Lisäksi valiokunnalla on blogi osoitteessa https://
blogs.helsinki.fi/hyy-ymp/. Tervetuloa mukaan Ympäristövaliokuntaan!

HYYn järjestösektori (järjestöasiantuntija, hallituksen järjestövastaava, talous-
johtokunnan puheenjohtaja) tarjoaa tukea ja neuvontaa etenkin järjestöjen toimintaa 
ohjaavien dokumenttien laatimisessa, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttami-
sessa ja järjestöjen käyttöön tarkoitettujen tukien (alla) kanssa. Lisäksi sektorilta saa 
tukea ja neuvontaa järjestötilojen käytännön asioiden kanssa.

• Toiminta-avustus (järjestöt hakevat vuosittain)
• Järjestölehtituki (järjestöt hakevat vuosittain)
• Kalustetuki (järjestöt hakevat tarpeen mukaan)
• Projektituki (järjestöt hakevat tarpeen mukaan)

HYYn palvelutoimisto (järjestöpalvelusihteeri) tarjoaa tukea ja neuvontaa HYYn 
piirissä toimivien järjestöjen käyttöön tarkoitettujen  järjestö-, kokous- ja juhlatilo-
jen käytännön asioiden sekä vuokrattavien tavaroiden kanssa. Palvelutoimiston sivut 
löytyvät osoitteesta: https://hyy.fi/fi/palvelutoimisto. 
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8. Linkit
Ohjeistuksessa mainitut linkit:

Helsingin yliopisto. Hiilifiksu järjestö. Laskuri. 2019. Saatavana: https://blogs.hel-
sinki.fi/hiilifiksu/laskuri

HSY:n jäteopas. Jätteet ja kierrätys. Saatavana: https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/
jateopas/

HYY. Järjestötuet. Saatavana: https://hyy.fi/fi/oppaat/jarjestotuet 

HYYn palvelutoimisto. Saatavana: https://hyy.fi/fi/palvelutoimisto

HYY. Tavarat & varaukset. Saatavana: https://hyy.fi/fi/oppaat/tavarat-varaukset 

HYYn Ympäristövaliokunta. Blogi. Saatavana: https://blogs.helsinki.fi/hyy-ymp 

Lamminen, Katja. Juna on ylivoimaisesti vihrein kulkuneuvo - potkurikoneella pää-
see lähes samoilla päästöillä kuin autolla yksin ajettaessa. Maaseudun tulevaisuus. 
2.3.2018. [Viitattu 16.11.2020] Saatavana: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/
ymparisto/artikkeli-1.226412 

Marttakoulu. Kodin juhlat. Paljonko tarjottavaa? Saatavana:
https://www.martat.fi/marttakoulu/kodin-juhlat/paljonko-tarjottavaa 

Muita linkkejä:

Esimerkkejä ympäristösuunnitelmista

Aikuiskasvatuksen Kilta ry:n ympäristöohjelma. 2019. Saatavana: https://aikuiskas-
vatuksenkilta.files.wordpress.com/2019/06/ympc3a4ristc3b6ohjelma-2019.pdf

Condus ry:n ympäristöohjelma. Saatavana: https://condus.files.wordpress.
com/2015/03/ympc3a4ristc3b6suunnitelma.pdf
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https://blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri/ 
https://blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri/ 
https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jateopas/
https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jateopas/
https://hyy.fi/fi/oppaat/jarjestotuet 
https://hyy.fi/fi/palvelutoimisto
https://hyy.fi/fi/oppaat/tavarat-varaukset
https://blogs.helsinki.fi/hyy-ymp
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymparisto/artikkeli-1.226412
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymparisto/artikkeli-1.226412
https://www.martat.fi/marttakoulu/kodin-juhlat/paljonko-tarjottavaa
https://aikuiskasvatuksenkilta.files.wordpress.com/2019/06/ympc3a4ristc3b6ohjelma-2019.pdf
https://aikuiskasvatuksenkilta.files.wordpress.com/2019/06/ympc3a4ristc3b6ohjelma-2019.pdf
https://condus.files.wordpress.com/2015/03/ympc3a4ristc3b6suunnitelma.pdf
https://condus.files.wordpress.com/2015/03/ympc3a4ristc3b6suunnitelma.pdf


Erikeepperi ry:n ympäristösuunnitelma. 2018. Saatavana: https://drive.google.com/
file/d/18dn5ZNVSdjb82aGXvGb7j1uW4hxcPL8A/view

Lisää vinkkejä:

HYY. Kestävän kehityksen suunnitelma 2021-2023. Saatavana: https://api.hyy.fi/
wp-content/uploads/2020/10/fin_kestavankehityksensuunnitelma.2021-2023_
edustajiston-hyvaksyma.pdf

HYYn Ympäristövaliokunnan sitsiopas. Saatavana: https://blogs.helsinki.fi/
hyy-ymp/ymparistovaliokunnan-sitsiopas

Satokausikalenteri. Saatavana: https://satokausi.fi/satokausikalenteri

Vegaanihaaste. Saatavana: https://vegaanihaaste.fi/

Vegaanituotteet. Saatavana: http://www.vegaanituotteet.net/
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