
Aikuiskasvatuksen Kilta ry:n ympäristöohjelma 2022 

 

 

Ympäristöohjelman tarkoituksena on kiinnittää huomiota järjestön ympäristövaikutuksiin ja 

pyrkiä mahdollisuuksien mukaan vähentämään ympäristön kuormittamista. 

Ympäristönäkökulma tulee huomioida kaikessa Killan toiminnassa. 

  

§ 1 Hankinnat 

  

Kaikissa hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökulma. Mikäli mahdollista, hankinnoissa 

suositaan ensisijaisesti käytettyjä tavaroita. Tarpeita kartoitettaessa selvitetään ja otetaan 

huomioon mahdollisuus lainata tavaroita muilta järjestöiltä. Killalla on myös oma astiasto, jota 

pyrimme käyttämään mahdollisimman paljon ja lainaamaan sitä myös muille järjestöille 

jätteiden määrän pienentämiseksi. Käyttötavaroiden tulee olla kestäviä ja mahdollisuuksien 

mukaan kierrätettäviä sekä ympäristöystävällisistä materiaaleista valmistettuja. Tarjoiluissa 

tulee noudattaa kohtuullisuutta ja välttää ruoan pois heittämistä. Kokouksissa tarjoillaan 

vegaanista sekä kasvisruokaa. 

  

§ 2 Kierrätys ja jätteiden synnyn ehkäisy 

  

Opiskelijatiloissa tulee huolehtia jätteiden lajittelusta ja ohjeistaa järjestön jäseniä 

lajittelemaan jätteensä oikein. Jätteen syntyä tulee myös minimoida. Turhia 

pakkausmateriaaleja tulisi välttää. Kertakäyttöastioiden sijaan käytetään Aikuiskasvatuksen 

Killan omaa astiastoa aina kun mahdollista, sekä muissa tiloissa käytettävissä olevia astioita. 

  

§ 3 Kopiointi ja tulostus 

  

Vain välttämätön tulee tulostaa ja/tai kopioida. Esimerkiksi kokouksissa ei tulosteta esityslistaa 

ollenkaan ja kaikki asiakirjat löytyvät killan Drivesta. Jos on tulostettava jotakin, kokouksissa 

ja tapahtumissa tulee suosia mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisia kopioita ja tulostuksia. 

  

§ 4 Laitteet ja tilat 

  

Sähköä ja vettä käytetään säästäväisesti ja harkiten. Opiskelijatilojen käyttäjiä tulee 

muistuttaa valojen sammuttamisesta. Astianpesukonetta tulee käyttää mahdollisimman 

täytenä. Tarpeettomat sähkölaitteet suljetaan, kun niitä ei käytetä. Opiskelijatila Gustavus 

Rexin hyväkuntoisena säilymisestä tulee huolehtia yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Tilasta 

huolehditaan esimerkiksi siivoamalla huolellisesti. 

  

§ 5 Lahjat ja muut huomioinnit 

 

Aikuiskasvatuksen Kilta ostaa (esimerkiksi vuosijuhliin) aineettomia lahjoja. Lahjaksi annetaan 

lahjoitus ympäristötoimintaa, koulutusta, ihmisoikeuksia tai kehitysyhteistyötä tukeviin 

projekteihin tai muihin vastaaviin kohteisiin. 

  

 



§ 6 Tapahtumat 

  

Tapahtumissa syntyvien jätteiden määrään ja lajitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Tapahtumissa tulee välttää kertakäyttöastioita ja muita poisheitettäviä tavaroita (esimerkiksi 

koristelut). Ympäristövastaavat suosittelevat, että koristehankintoja tehdään harkiten ja 

huomioiden uudelleenkäyttö. Pyrimme myös hyödyntämään koristeluissa 

kierrätysmateriaaleja ja käsityötaitoja.  Tavaroita voi myös vuokrata ja lainata 

mahdollisuuksien mukaan. Myös Kilta voi lainata tavaroita muille järjestöille. Killan omissa 

pöytä- ja muissa juhlissa tarjoillaan kasvisruokaa, suosien vegaanisia, kotimaisia sekä 

satokauden tuotteita. Yhteistyössä järjestettävissä tapahtumissa suositaan edellä mainittuja 

tuotteita mahdollisuuksien mukaan. Killan järjestämissä tapahtumissa selvitetään myös 

mahdollisuutta käyttää hävikkiruokaa ja -tuotteita. 

  

§ 7 Ympäristövaikuttaminen 

  

Aikuiskasvatuksen Kilta voi ottaa kantaa ympäristöasioihin, nostaa ympäristöön liittyviä 

teemoja muilla tavoin keskusteluun tai osallistua mielenosoituksiin, hallituksen päätöksestä. 

Killassa voidaan järjestää ympäristöaiheisia tapahtumia. Jäsenistön asenteisiin pyritään 

vaikuttamaan ja ympäristötietoisuutta pyritään edistämään esimerkiksi jakamalla tietoa ja 

vinkkejä ympäristön kannalta kestävämpään toimintaan. Ympäristövastaavat esimerkiksi 

haastavat muut kiltalaiset osallistumaan lihattomaan lokakuuhun sekä tammikuun 

vegaanihaasteeseen ja näin lisäämään tietoisuutta ruoantuotannon ympäristövaikutuksista. 

  

§ 8 Yhteistyö 

  

Kilta pyrkii lisäämään yhteistyötä ympäristöasioissa muiden järjestöjen kanssa. Yhteistyö 

muiden järjestön kanssa voi pitää sisällään esimerkiksi yhteisiä tapahtumia ja niiden 

järjestämistä, ympäristötietoisuutta lisääviä luentoja tai keskustelutilaisuuksia sekä muita 

yhteistoimia. Ympäristövastaavat selvittävät muiden järjestöjen ympäristötoimia ja jakavat 

parhaita käytäntöjä eri toimijoiden välillä, siltä osin kun ne ovat Killan kannalta relevantteja. 

Yhteistyöhön voi myös kuulua ympäristövaikuttaminen muiden järjestöjen, esimerkiksi 

Conduksen ja HYY:n, kanssa. 

  

§ 9 Ympäristövastaavan nimeäminen ja vastuualueet 

  

Aikuiskasvatuksen Killan hallituksessa toimii vuonna 2022 kaksi ympäristövastaavaa ja yksi 

tiimiläinen, joiden tehtävänä on seurata, että ympäristösuunnitelman kohdat toteutuvat ja 

ympäristötoimintaa kehitetään. Ympäristövastaavat yhdessä tilavastaavan kanssa kiinnittävät 

huomiota yhteisten tilojen vastuulliseen käyttöön ja huolehtivat käyttäjien riittävästä 

ohjeistuksesta. Ympäristövastaavat huolehtivat, että kaikki Killan tapahtumia tuottavat tiimit 

osaavat järjestää tapahtumien tarjoilut ja kierrätyksen ympäristösuunnitelman linjausten 

mukaisesti. 

 


