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LTKY vastuullisuusohjepaperi

LUT-yliopiston ylioppilaskunta

Tämän kestävän kehityksen ohjepaperin on tarkoitus antaa raamit LUT-yliopiston
ylioppilaskunnassa (myöhemmin LTKY) tapahtuvalle toiminnalle ympäristö- ja
vastuullisuusteemojen suhteen. Ylioppilaskunnan tulee tunnistaa käynnissä oleva ilmastokriisi ja
sen vaikutukset yhteiskuntaamme, minkä vuoksi ympäristö- ja vastuullisuusteemojen tulisi näkyä
poikkileikkaavana teemana kaikessa toiminnassa. Ylioppilaskunnan tulisi toimia edelläkävijänä
sekä suunnannäyttäjänä opiskelijayhteisössämme vastuullisuusasioissa, sekä tarjota myös tukea
sekä ohjeistusta allamme toimiville järjestöille vastuullisemman toiminnan suhteen. Lisäksi
ylioppilaskuntamme tulee vaikuttaa kansallisella tasolla opiskelijaliikkeessä vieden ympäristö- ja
vastuullisuuskysymyksiä eteenpäin.

Tämä ohjepaperi koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa liittyy ylioppilaskunnan sisäiseen
toimintaan, sekä antaa ohjeistusta ylioppilaskunnan toimijoille vastuullisuusteemojen suhteen.
Toinen osa tarjoaa ohjeistusta allamme toimiville järjestöille (killat sekä harrasteyhdistykset)
esimerkiksi vastuullisemman järjestötoiminnan sekä tapahtumajärjestämisen suhteen.
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1.LTKY:n sisäinen toiminta

LTKY:n sisäisen vastuullisuustoiminnan tulee olla kunnossa, jotta voimme toimia vakuuttavina
suunnannäyttäjinä jäsenillemme. Tämän vuoksi tässä paperissa on listattu muutamia toimenpiteitä,
joita LTKY:n toimistot sitoutuvat noudattamaan. Toimenpiteiden lisäksi LTKY:n tulee aktiivisesti
vaikuttaa opiskelijaliikkeessä vieden vastuullisuusteemoja eteenpäin.

LTKY:n tulee toiminnassaan ottaa huomioon vastuullisuus kokonaisuutena (taloudellinen,
sosiaalinen sekä ekologinen vastuullisuus).

Tavoite Toimenpide

Tehokkaampi kierrätys, sekä mahdollisimman
vähäinen sekajätteen määrä

Tehostetaan kierrätysmahdollisuuksia
toimistoilla, ja kierrätetään myös muovijäte.
Luodaan kierrätysohjeet toimistoille
jäseniemme nähtäväksi.

Turhan tavaran ja materian minimoiminen Vältetään turhia hankintoja kiltahuoneille.
Vuosijuhlalahjoiksi pohditaan aineettoman
lahjan antamista, ja annetaan aineellisia
lahjoja vain oikeaan tarpeeseen.

Tavaroiden uudelleenkäyttö sekä korjaaminen Hankitaan tarpeellisia tavaroita toimistoille
mahdollisimman paljon käytettyinä. Esimerkiksi
nettikirpparit ja erilaiset Facebook-sivut (mm.
Loas Laakso) ovat tehokkaita paikkoja löytää
tarpeellista tavaraa. Annetaan ja myydään
tehokkaasti myös turhaksi jääneitä tavaroita
eteenpäin. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan
korjataan rikki menneet esineet ennen uusien
hankkimista.

Vastuullisempi tapahtumanjärjestäminen Pohditaan tapahtumajärjestämisessä
uudelleenkäytettävien astioiden käyttämistä.
Pyritään pääsemään eroon kertakäyttöisistä
jätesäkkipöytäliinoista esimerkiksi sitseillä.
Pöydät voi esimerkiksi jättää ilman liinaa, ja
puhdistaa tapahtuman jälkeen.

Ekologisempia hankintoja Esimerkiksi isommissa hankinnoissa suositaan
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kotimaisia ja ekologisia vaihtoehtoja.

Vastuullisuus elintarvikkeissa Käytetään vain kasvipohjaisia elintarvikkeita
toimistoilla sekä kaikissa LTKY:n järjestämissä
tapahtumissa. Suositaan myös kotimaisia sekä
tuottajalle reiluja tuotteita.

Ympäristö- ja vastuullisuusteemat osaksi
kaikkea päätöksentekoa

Vastuullisuusteemojen tulee näkyä
poikkileikkaavasti kaikessa LTKY:n
toiminnassa sekä päätöksenteossa.
Esimerkiksi yhtenä ylioppilaskunnan
yritysyhteistyön kriteerinä on vastuullisuus.

Aktiivinen vaikuttaminen opiskelijaliikkeessä
vastuullisuusteemojen suhteen

Esimerkiksi Suomen ylioppilaskuntien liiton
(SYL) verkostoissa LTKY:n tulee vaikuttaa
aktiivisesti vieden mm. vastuullisuus- ja
ilmasto-ongelmia eteenpäin.

2.Killat ja yhdistykset

LTKY pyrkii näyttämään hyvää esimerkkiä jäsenyhdistyksilleen, ja näin ollen huomioi
toiminnassaan aktiivisesti vastuullisuusteemat. Seuraavaan taulukkoon on listattu toimenpiteitä,
joita allamme toimivat yhdistykset voivat halutessaan ottaa käyttöön omassa toiminnassaan
vastuullisemman yhdistystoiminnan varmistamiseksi.

Tavoite Toimenpide

Tehokkaampi kierrätys, sekä
mahdollisimman vähäinen sekajätteen
määrä

Tehostetaan kierrätysmahdollisuuksia
esimerkiksi kiltahuoneilla. Hankitaan omat
kierrätysastiat esimerkiksi muoville,
biojätteelle, lasille sekä metallille. Viestitään
kierrättämisen tärkeydestä jäsenistölle, ja
näytetään omalla toiminnalla myös hyvää
esimerkkiä.

Turhan tavaran ja materian minimoiminen Vältetään turhia hankintoja kiltahuoneille.
Vuosijuhlalahjoiksi pohditaan aineettoman
lahjan antamista, ja annetaan aineellisia
lahjoja vain oikeaan tarpeeseen.

Tavaroiden uudelleenkäyttö Hankitaan tarpeellisia tavaroita esimerkiksi
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kiltahuoneille mahdollisimman paljon
käytettyinä. Esimerkiksi nettikirpparit ja
erilaiset Facebook-sivut (mm. Loas Laakso)
ovat tehokkaita paikkoja löytää tarpeellista
tavaraa. Annetaan ja myydään tehokkaasti
myös omalle järjestölle turhaksi jääneitä
tavaroita eteenpäin.

Kertakäyttöastioista sekä
jätesäkkipöytäliinoista luopuminen

Pohditaan tapahtumajärjestämisessä
uudelleenkäytettävien astioiden
käyttämistä. Pyritään pääsemään eroon
kertakäyttöisistä jätesäkkipöytäliinoista
esimerkiksi sitseillä. Pöydät voi esimerkiksi
jättää ilman liinaa, ja puhdistaa tapahtuman
jälkeen.

Ympäristö- ja vastuullisuusteemat myös
osaksi järjestön/killan hallituksen
päätöksentekoa

Esimerkiksi kiltojen on mahdollista valita
toimihenkilökseen
vastuullisuus/ympäristövastaava, joka pitää
huolta mm. kiltahuoneen
kierrätysmahdollisuuksista sekä
vastuullisista tapahtumista. Tarpeen
mukaan LTKY:n alle voidaan muodostaa
oma toimikunta, jossa käsitellään
vastuullisuusteemoja sekä jaetaan
ajatuksia.

Vastuullisempia linjauksia osaksi järjestöjen
toimintaa

Esimerkiksi killan vuosikokouksessa on
mahdollista linjata mm. kasvipohjaisten
elintarvikkeiden käytöstä. Linjauksia voi
tehdä myös esimerkiksi ruoan
kotimaisuuden suhteen.
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