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Johdanto
Tämä asiakirja on Setenta ry:n ympäristöohjelma vuosille 2018 ja 2019. Sen tavoitteena on tuoda
esiin ympäristöasioiden tärkeys ja kestävän kehityksen merkitys järjestömme toiminnassa sekä
kannustaa järjestön jäseniä ympäristöystävällisiin valintoihin. Ympäristöohjelma laaditaan nyt
ensimmäisen kerran HYY:n ympäristöohjelmaa mukaillen. Tarkoituksena on, että
ympäristöohjelma sisällytettäisiin järjestön toimintaan jatkossakin.

Ympäristöohjelmaa ohjaavat periaatteet
Setenta ry sitoutuu pienentämään hiilijalanjälkeään pienillä arjen teoilla. Järjestömme haluaa
kantaa osuutensa ympäristövastuusta ja olla esimerkkinä kaikille järjestön jäsenille. Koska
järjestömme on suhteellisen pieni, pienet ympäristöteot korostuvat toiminnassamme suurten
projektien sijaan. Kiinnitämme ohjelmassamme huomiota kasvihuonepäästöjen minimoimiseen
ja jätteiden tuoton vähentämiseen sekä eettiseen oikeudenmukaisuuteen.

Hankinnat
Toimistotarvikkeet:
Paperin käyttöä on vähennetty siirtämällä suurin osa asiakirjoistamme sähköiseen muotoon
Google Driveen, kotisivuille tai sähköpostilistalle. Tulostusta ainejärjestön piikkiin pyritään
välttämään.
Ruoka:

Kokouksissa ja tapahtumissa pyritään suosimaan sekä luomu- ja lähiruokaa sekä eettisesti
tuotettuja tuotteita. Sitseillä tarjoiltava ruoka valmistetaan itse, jolloin vähennetään
pakkausmateriaalien määrää. Tarjolla on aina myös kasvisruokavaihtoehto ja tarvittaessa
vegaaneille valmistetaan erikseen oma annoksensa. Lisäksi ostettavan ruuan määrään tullaan
jatkossa kiinnittämään huomiota.
Juomat:
Myös juomavalinnoissa pyritään ottamaan huomioon ympäristöystävällisyys. Pantilliset pullot ja
tölkit palautetaan pullonkeräykseen ja pantittomat tölkit viedään metallinkeräykseen.
Astiat:
Tavoitteena on, että kertakäyttöastioiden käyttöä voitaisiin vähentää käyttämällä yhteisen
keittiön astioita kokouksissa ja bileissä. Ainejärjestön järjestämillä sitseillä tämä käytäntö on jo
voimassa.
Jätehuolto:
Kokoukset pidetään HYY:n tiloissa kokoushuone Lingvassa, Utopiassa tai Illuusiossa, jotka
sijaitsevat Uuden ylioppilastalon humanistiklusterissa, jossa on kierrätysmahdollisuudet lasille,
metallille, pahville ja biojätteelle.
Emme jätä elintarvikkeita kokoustilan tai yhteisen keittiön jääkaappiin, jotta vältämme
elintarvikkeiden pilaantumisen. Sen sijaan kannustamme jäseniämme viemään kokouksissa
ylijääneen ruuan mukanaan.

Energian kulutus ja vedenkäyttö
Ainejärjestömme sähkön ja vedenkulutus koskee erityisesti Humanistiklusterilla järjestettäviä
säännöllisiä kokouksia. Poistuessamme tilasta sammutamme valot ja ylipäätään käytämme hyvin
vähän sähkölaitteita, kuten kokoushuoneen jääkaappia tai yhteisen keittiön laitteita. Emme jätä
elintarvikkeita kokoustilaan tai keittiöön, kuten edellä on mainittu. Pyrimme välttämään turhaa
veden kulutusta. Nämä periaatteet koskevat myös muita ainejärjestön järjestämiä tapahtumia.

Juhlat ja tapahtumat
Kaikissa ainejärjestön juhlissa ja tapahtumissa noudatetaan edellä mainittuja periaatteita.
Kertakäyttöastioita pyritään välttämään, tarjoilussa otetaan ympäristönäkökulmat huomioon,
jätteet lajitellaan sekä pullot viedään kierrätykseen. Tila-ja tapahtumavastaava on tietoinen
ympäristöperiaatteista ja sitoutuu noudattamaan niitä toiminnassaan.

Matkustaminen
Ainejärjestön järjestämillä lyhyillä matkoilla pyritään suosimaan joukkoliikennevälineitä ja
välttämään yksityisautoilua. Pidemmän matkan, esimerkiksi Turkuun olemme tehneet bussilla.
Tulevaisuudessa pyritään huomioimaan entistä paremmin erilaisten matkustustapojen
ekologisuus.

Toteutus ja seuranta
Setenta ry:n hallitus tutustuu ympäristöohjelmaan ja sen jäsenten tulee kukin omalta osaltaan
sitoutua noudattamaan sitä. Ainejärjestön jäsenet voivat tutustua ohjelmaan Setenta ry:n
kotisivuilla. Ohjelma tarkastetaan vuosittain ja sitä voidaan tarvittaessa muuttaa. Päävastuu
ohjelman toteuttamisesta on vuosittain valitulla ympäristövastaavalla ja hallituksen
puheenjohtajalla. Esimerkin avulla pyritään kannustamaan ainejärjestön jäseniä ekologiseen
elämäntapaan.

