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LIIKKUMINEN  
 

1. Staabin kokouksissa on etäosallistumismahdollisuus. 
 

2. Tavoitteena on, että kukaan ei tule tapahtumaan yksin henkilöautolla. 

a. Jos tapahtumapaikalle voi saapua julkisilla liikennevälineillä, osallistujia ohjeistetaan siitä.  
b. Kimppakyytejä koordinoidaan (koko matkalle tai esimerkiksi juna-asemalta perille) esimerkiksi 

kysymällä Kuksassa, tarvitseeko tai tarjoaako osallistuja kyytiä.  
c. Tapahtumassa, jossa on paljon osallistujia, harkitaan yhteisbussikuljetusta.  
d. Myös staabi kulkee kimppakyydeillä tai julkisilla. 

 
 
RUOKA  

 
3. Tapahtumassa kannustetaan noudattamaan kasvispainotteista ruokavaliota.  

a. Ainakin joka toinen lämmin ateria on kaikille kasvisruokaa.  
b. Suositaan kasvipohjaisia kahvimaitoja, ruoanlaittotuotteita (esim. kermat), levitteitä ja leikkeleitä. 
c. Muonittajia kannustetaan hyödyntämään ja päivittämään PIIRIN RESEPTIPANKKIA maukkaan ja 

ravitsevan kasvisruoan tekemiseen.  
 
- Tallenna hyväksi havaitut reseptit ja vinkit talteen reseptipankkiin! Säädä myös reseptien 

ruokailijamäärän arviota kokemuksen perusteella, jotta hävikki vähenee. 
 

4. Ruokalista suunnitellaan niin, että hävikkiä syntyy vähän.  
 

5. Ylijäävän ruoan hyötykäyttö mietitään (tarjotaan esimerkiksi osallistujille tapahtuman jälkeen koti in 
vietäväksi). 
 
- Kannusta varustelistassa halukkaita tuomaan omat säilytysrasiat! 
 

6. Ruokaostoksissa suositaan (jos helposti saatavilla): 

a. lähiruokaa,  
b. Luomu-tuotteita, Reilun kaupan tai muuten sertifioituja tuotteita  
c. tuotteita, joiden pakkausjäte on vähäistä. 
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TAVARAT  
 

7. Tarkistetaan, löytyykö tarvittavaa piiriltä jo: PIIRIN TAVARALISTA JEMMASSA. Seuraavaksi mietitään, 
voidaanko vuokrata tai lainata.  
 

8. Jos on yhä tarve ostaa: 

a. Mietitään valmiiksi, mikä on tavaran seuraava käyttötarkoitus (onko käyttöä muissa 
partiotapahtumissa tai tulisiko tavara myydä tai lahjoittaa).  

b. Hankinnassa huomioidaan ekologisuuteen ja vastuullisuuteen vaikuttavat tekijät, kuten 
kestävyys, valmistusolosuhteet ja -paikka sekä materiaalit.  Voidaanko ostaa käytettynä? 

c. Suositaan ratkaisuja, jotka voidaan käyttää uudestaan tai kierrättää materiaalina.  
d. Tilausmäärät pyritään saamaan täsmällisiksi ennakkotilauksella. 

 
9. Huolehditaan yhdessä tavaroista: opetellaan oikeat käyttötavat ja huolletaan käytön jälkeen. 

 
10. Materiaaleja tulostetaan/painatetaan harkitusti. Koulutuksissa kurssilaisille opetetaan, miten 

materiaalit löytyvät netistä. Laminoinnin sijaan käytetään uudelleenkäytettäviä muovitaskuja. 
 
11. Suunnitellaan etukäteen, miten vältetään jätteiden syntymistä ja hävikkiä. 
 
 

TAPAHTUMAPAIKKA 
 

12. Tapahtumassa on selkeä ohjeistus jätteiden lajittelusta. Syntyvä jäte kierrätetään (paperi, 
pahvi/kartonki, lasi, metalli, muovi, biojäte, ongelmajäte). Jos tapahtumapaikassa ei ole 
lajittelumahdollisuuksia, toimitetaan lajitellut jätteet lähimpään lajittelupisteeseen.  
 

13. Käytetään ympäristöystävällisiä pesuaineita. Ei peseydytä eikä tiskata suoraan meressä tai järvessä. 
Jos tapahtumapaikalla ei ole viemäröintiä, pesuvesi kaadetaan maahan, jotta ravinteet ja haitalliset aineet 
suodattuvat maakerrosten läpi.  
 

14. Varmistetaan, että tiloissa ei ole liian lämmintä. Sammutetaan sähkölaitteet, kun niitä ei käytetä. 
 
 
KASVATUS  
 

15. Ohjelmatapahtumassa on ympäristöön ja luontoon liittyvää ohjelmaa. 
 

16. Ohjelmatapahtumassa harjoitellaan ympäristövastuullisen arjen toimintatapoja (kuten jätteiden 
lajittelua, tavaroista huolehtimista, julkisen liikenteen käyttöä ja energiansäästöä). 

 
 
ESTEIDEN MADALTAMINEN 
 
17. Tapahtumassa käytetään Helppo Tulla -tunnusta: staabi kirjaa ylös kaikki HELPPO TULLA -OSA-ALUEET 

jotka soveltuvat tapahtumaan sekä huomioita osallistujalle (esimerkiksi ”tapahtumassa ei ole mahdollisuutta 
peseytymiseen”) tapahtumakalenteriin ilmoittautumisen käynnistyessä. 
 
- Kaikkia Helppo tulla -tunnuksen kohtia ei tarvitse tavoitella, mutta valitkaa myös sellaisia, jotka voitte 

jotakin muuttamalla toteuttaa! 
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