
Ympäristötieteiden Opiskelijat – MYY  ry:n 
YMPÄRISTÖSTRATEGIA 
 
Ympäristöstrategiassa linjataan järjestömme tavoitteet aiheuttaa ympäristölle 
mahdollisimman vähän haittaa sekä toimia ympäristön tilan parantamiseksi 
esimerkiksi kasvatuksen, tiedotuksen, keskustelun, esimerkkinä toimimisen ja 
konkreettisten tekojen kautta. Ympäristöstrategian tarkoituksena on auttaa 
jäseniä näkemään järjestön ja yksilöiden aiheuttamat ympäristövaikutukset nyt ja 
tulevaisuudessa. Ympäristövaikutukset otetaan huomioon niin järjestön sisäisessä 
toiminnassa kuin suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Tämän 
ympäristöstrategian tarkoituksena on toimia ohjeena MYY ry:n toiminnassa 
mukana oleville. Strategiasta tiedotetaan jäsenistölle. 
 
Toiminnassa pyritään saatavien tietojen perusteella punnitsemaan vaihtoehtojen 
ekologisen kestävyyden välillä ja valitsemaan niistä järkevin vaihtoehto. Järjestö ei 
korvaa jäsenistön törttöilyjä, vaan aiheuttaja korvaa vahingon. 
 
Y M PÄ R I S TÖ P O L I T I I K K A  
 
Laaja-alaista, tuoretta tieteellistä tietoa hallitsevana jäsenistö voi vaikuttaa 
kansalaiskeskusteluun ja ympäristönsuojelua koskevaan päätöksentekoon. MYY 
ry:ssä aktivoidaan jäsenistön ympäristöpoliittista toimintaa esimerkiksi 
järjestöissä ja mielenosoituksissa. Erilaisten ympäristöjärjestöjen toimintaa 
seurataan (esim. Luonto-Liitto, WWF, Greenpeace, Suomen luonnonsuojeluliitto ja 
Dodo) ja niiden tapahtumista tiedotetaan.  
 
Voidaan järjestää myös pienimuotoisia ekskursioita tapahtumiin tai 
tutustumiskäyntejä ympäristöalan kohteisiin. Poliittisesti ei oteta kantaa, mutta 
tarvittaessa pyritään vaikuttamaan puolueiden ympäristömyönteisyyteen. 
Järjestöjen tapahtumamainokset ovat tervetulleita sähköpostilistalle tiedottajan 
kautta. Järjestöjä ei tueta rahallisesti. 
 
Myyläiset kuuluvat pääasiassa Ympäristöasiantuntijoiden keskusliittoon ja 
Agronomiliittoon, joiden kanssa ollaan yhteistyössä. 
 
Y M PÄ R I S TÖ K A S VAT U S  
 
Ympäristövastaava järjestää säännöllisesti opintomatkoja ja luontoretkiä, jotka 
perehdyttävät osallistujia sekä luonnontilaiseen ympäristöön, että 
yhteiskunnallisiin ympäristökysymyksiin ja ongelmiin. Ympäristöalan 



opiskeleminen ja ainejärjestössä toimiminen yhdessä herättävät väistämättä 
ajattelemaan ja ymmärtämään asioiden ympäristövaikutuksia. 
 
MYY ry:n lehti Leväperäinen toimii osaltaan jäsenistön ympäristökasvattajana 
(ks. kohta ”Lehti”) ja järjestön sähköpostilistalla voidaan käydä tarpeen mukaan 
keskustelua. Jäsenistöä rohkaistaan itsenäiseen ympäristökasvatustoimintaan. 
Ympäristökasvatusta voi harjoittaa sekä lähipiirissään että muissa järjestöissä ja 
työpaikoilla. 
 
TA PA H T U M AT  JA  TO I M I N TA  
 
Musiikin ja muun melun voimakkuus rajoitetaan siten, että melutaso pysyy 
keskustelun mahdollistavana. 
 
Vähentämällä eläinperäisten tuotteiden käyttöä pyritään kokeilemaan ja 
edistämään kestävämpää ja terveellisempää ruokakulttuuria. Valinnoissa tärkeä 
kriteeri on tuotteen ympäristövaikutus.  
 
Tapahtumissa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan sesonginmukaisia, Reilun 
kaupan ja/tai luomutuotteita. Vegaaninen vaihtoehto on saatavilla. MYY ry:n sitsit 
ovat vegaanisia, koska sen tarjoilulla ja tekemisellä sitä tuodaan jäsenistölle 
tutummaksi ja madalletaan ihmisten kynnystä valita kasvis- tai vegaanivaihtoehto. 
Kertakäyttöastioita ei tavallisesti käytetä, vaan astiasto saadaan 
kierrätyskeskuksesta ja esimerkiksi sitseille jäsenet tuovat omat astiat.  
 
Suurempien hankintojen (laitteet tms.) kohdalla pyritään aina lainaamaan, 
vuokraamaan tai hankkimaan käytettynä. 
 
KO KO U K S E T  
 
MYY ry:n hallituksen ja yhdistyksen kokousten tarjoilut koostuvat pääosin 
kasvipohjaisista aineksista. Poikkeuksena tarjotaan maitoa sitä kahvissa 
käyttäville ja otetaan tietysti vastaan itseleivottuja munaa ja maitoa sisältäviä 
ruokia. Kulutusvalinnoissa suositaan sesonginmukaista, lähellä tuotettua, 
kotimaista, luonnonmukaisesti viljeltyä ja Reilua kauppaa. 
 
Kokouksessa käytetty tila on tavoitteena jättää siistimmäksi, kuin se oli 
tullessamme. 
 
K E R H O H UO N E  
 
Sähkölaitteet ja valot sammutetaan, kun niitä ei käytetä. 



 
Kerhohuoneella tarjotaan mahdollisuuksien mukaan sesonginmukaisia, Reilun 
kaupan ja/tai luomutuotteita. Vegaaninen vaihtoehto on saatavilla. Suurempien 
hankintojen (laitteet tms.) kohdalla pyritään aina hankkimaan käytettyjä tavaroita. 
 
Kerhohuone suursiivotaan vähintään kahdesti vuodessa. Ylimääräiset 
käyttökelpoiset tavarat ja elintarvikkeet toimitetaan kiertoon, esimerkiksi 
jäsenistölle tai Kierrätyskeskukseen. 
 
JÄTE 
 
Ensisijainen tavoitteemme on minimoida syntyvän jätteen määrä sekä MYY ry:n 
omissa tiloissa, että muualla. 
 
Kerhohuoneella kierrätetään metalli, lasi, kartonki, paperi, energiajae, biojäte, 
sähkö- ja elektroniikkaromu ja ongelmajäte. Kerhohuoneella on ohjeet 
kierrätyksestä, ja kierrätystä sekä siitä tiedottamista pyritään jatkuvasti 
selkeyttämään. Ylimääräiset käyttökelpoiset tavarat ja elintarvikkeet toimitetaan 
kiertoon, esimerkiksi jäsenistölle tai Kierrätyskeskukseen. 
 
Tapahtumissa ja toiminnasta syntynyt jäte lajitellaan tapahtumapaikan 
mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi viedään tarvittaessa metalli, lasi, sähkö- ja 
elektroniikkaromu sekä ongelmajäte ulkopuolisiin keräyspisteisiin.  
 
Opintomatkoilla ja retkillä ympäristövastaava tai hänen tilallaan 
jätehuoltovastaava mahdollistaa lajittelun ja erityisesti tiedottaa siitä osallistujille. 
Myyläisten vierailu ei saa näkyä jälkeenpäin esimerkiksi tupakantumppeina 
tienvarsilla. 
 
MATKUSTAMINEN 
 
Matkustaessa suositaan matalapäästöisiä kulkuvälineitä, kuten junaa ja bussia. 
Matkoilla ei lennetä. Mikäli matkustustavasta aiheutuu kohtuuttomia päästöjä, 
harkitaan aiheutuneiden vahinkojen korvaamista metsänsuojeluun sijoittamisella. 
 
L E H T I  
 
Järjestölehti Leväperäinen toimii keskustelufoorumina, ajatusten aktivoijana ja 
synnyttäjänä. Leväperäisessä ilmestyy Ympäristövastaavan palsta, jolla 
ympäristövastaava kirjoittaa mieleisistään ympäristöaiheista. 
 



Koska lehden painomäärällä kierrätyspaperin käyttäminen lehden painatuksessa 
olisi kohtuuttoman kallista, painetaan lehti tavalliselle paperille ja koituneet haitat 
korvataan sijoittamalla ikimetsänsuojeluun. 
 
 Painamiseen käytetty kopiopaperi on Suomessa valmistettua ja sille on 
myönnetty Joutsenmerkki ja EU:n Ympäristökukka. Paperin valmistajalla on ISO 
14001 ja EMAS-rekisteröinti. Painamiseen käytetyn paperin valintaa arvioidaan 
säännöllisesti. 
 
S T R AT E G I A N  TOT E U T U M I N E N  
 
Ympäristöstrategian toteutumista valvoo MYY ry:n ympäristövastaava, jonka 
tehtävä on aktivoida jäsenten ympäristötietoisuutta. Ympäristövastaava tiedottaa 
erityisesti kaikille vastuuhenkilöille strategian olemassaolosta sekä sisällöstä ja 
pyrkii tätä kautta varmistamaan, että ympäristöasiat otetaan huomioon kaikessa 
toiminnassa.  
 
Halutessaan ympäristövastaava voi järjestää ympäristötoimintaa tai ideoida sitä 
yhdessä toimintavastaavien kanssa. Ympäristövastaava pitää yhteyttä muihin 
toimijoihin ja järjestöihin, seuraa sähköpostilistoja ja tiedottaa jäsenistölle 
tapahtumista, tempauksista ja mielenosoituksista.  
 
Tarvittaessa ympäristövastaava kokoaa ympäristötoimikunnan.  
 
Ympäristövastaavan tehtävässä voi olla useampi henkilö. Nimitettävien 
ympäristövastaavien määrä arvioidaan vuosittain, vähimmäismääränä yksi 
henkilö. 
 


