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Kotitalouspedagogiopiskelijat/ry:n/ympäristöohjelma/2015!
!
Johdanto//
/
Ympäristö! on! hyvin! herkkä! maailman! muutoksille,! joten! se! tulisi! ottaa! yhä! enenevässä! määrin!
huomioon!myös!järjestöjen!päätöksenteossa.!Ympäristön!suojeleminen!toteutuu!helpoiten,!kun!se!
otetaan! huomioon! pienillä! päätöksillä! ja! teoilla.! Näin! ympäristönsuojelusta! tulee! helppo! osa!
arkea.!!
!
Kotitalouspedagogiopiskelijat!ry:n,!Kopedan,!mielestä!ympäristön!huomioiminen!arjen!valinnoissa!
ja!järjestön!toiminnassa!on!tärkeää!tulevaisuuden!kannalta.!Suuresta!osasta!järjestömme!jäsenistä!
tulee! tulevaisuuden! opettajia,! joten! esimerkkinä! oleminen! ympäristöasioissakin! tulee! olemaan!
jäsenistöllemme! arkipäivää! työelämässä.! Opettajien! merkitystä! ympäristökasvatuksessa! ei! voi!
vähätellä.! Ympäristöohjelman! laatimisesta! ja! sen! noudattamisesta! on! varmasti! hyötyä!
kopedalaisille,! erityisesti! tulevina! kotitalousopettajina.! Kopeda! on! laatinut! tämän!
ympäristöohjelman! järjestön! toiminnan! helpottamiseksi! ympäristöasioiden! huomioimisen! osalta,!
sekä! muistilistaksi! asioista,! jotka! tulee! järjestön! toiminnassa! ottaa! huomioon,! jotta!
ympäristönäkökulma!tulee!huomioiduksi!toiminnassa.!!
!
Hankinnat//
/
Kopeda!
pyrkii!
ottamaan!
ympäristön!
huomioon!
päätöksenteossa!
hankintoja!
tehdessään.!Suosimme! eettisesti! kestäviä! ja! luontoa! mahdollisimman! vähän! kuormittavia!
tuotteita,! kuten! ! Reilun! kaupan! kahvia! taukotilassamme,! kokouksissamme! ja!
tapahtumissamme.!!Käytämme!taukotilassamme!ja!kokouksissamme!omia!astioitamme,!emmekä!
suosi! kertakäyttöastioita,! jos! se! on! vältettävissä! järkevästi.!Kokoustarjoiltavamme! pyritään!
valmistamaan! pääosin! itse.! Suosimme! ruoan! valmistamista! itse! myös! muussa! toiminnassamme,!
esimerkiksi! keikkaillessamme! ja! tapahtumissamme.!Ruokatuotteita! hankkiessamme! suosimme!
sesongin! mukaisia! ja! mahdollisimman! pienen! hiilijalanjäljen! jättäviä! raaka@aineita.!Kaupassa!
asioidessamme! käytämme! omia! kankaisia! kauppakassejamme! ja! vältämme! muovikassien!
ostamista.! Suosimme! irtomyynnissä! myytäviä! tuotteita! ja! pyrimme! käyttämään! niiden!
pakkaamiseen!kestovihannespusseja.!!
!
Suosimme! ympäristömerkein! varustettuja! puhdistusaineita.! Vertailemme! valitsemiemme!
puhdistusaineiden! ekologisuutta.! Pyrimme! välttämään! tuotteita,! jotka! sisältävät! zeoliitteja,!
fosfaatteja!tai!muita!luontoa!kuormittavia!kemikaaleja.!!
!

!

Suosimme!sähköisiä!asiakirjoja!ja!vältämme!turhaa!paperia.!Vältämme!myös!turhien!kopioiden!ja!
tulosteiden!ottoa.!Suosimme!kaksipuolisia!tulosteita!mahdollisuuksien!mukaan.!!
/
Jätteiden/lajittelu/ja/kierrätys//
/
Kopedan! käyttämiä! tiloja! ovat! pääasiassa! kotitaloustieteen! koulutuksen! tilat! Siltavuorenpenger!
10:ssa,!sekä!Conduksen!klusteri!Gustavus!Rex!Domus!Gaudiumilla.!Molemmissa!tiloissa!on!hyvät!
lajittelumahdollisuudet!ja!niitä!käytetään!hyväksi.!!
Lajittelemme!sekä!koulutuksemme!tiloissa,!että!Domus!Gaudiumilla:!!
!
M!Biojätteen!!
M!Sekajätteen!!
!
M!Keräyskartongin!!
!
M!Lasin!!
!
M!Metallin!!
!
M!Ongelmajätteen!!
!
M!Keräyspullot!ja!@tölkit!!
!
Käyttämissämme! lajitteluastioissa! on! selkeät! merkinnät! siitä,! mihin! mikäkin! jäte! kuuluu.!Kopeda!
ottaa! asianmukaisen! jätteiden! lajittelun! ja! kierrätyksen! huomioon! liikkuessaan! ja! käyttäessään!
muita!tiloja!sekä!pyrkii!jakamaan!siihen!liittyvää!tietoa!myös!muille.!!
!
!
Kopedalle! kertynyt! ylimääräinen! käyttötavara,! esimerkiksi! erilaiset! laitteet! joko! pyritään!
lahjoittamaan! tai! myymään! jäsenistölle! pientä! korvausta! vastaan.! Ylimääräistä! tavaraa! pyritään!
vaihtamaan!muiden!järjestöjen!kanssa!esimerkiksi!vuosijuhlalahjojen!muodossa.!!
!
Jätteiden/synnyn/ehkäisy//
/
Kopeda!pyrkii!ehkäisemään!ja!minimoimaan!toiminnassaan!syntyvän!jätteen!määrää.!!Suosimme!
kevyesti! pakattuja! tuotteita! ja! vältämme! ylipakattujen! tuotteiden! hankkimista.!Hankimme!
tuotteita! tarpeeseen! ja! harkinnan! mukaan.!Vaihdamme! ja! kierrätämme! käyttökelpoiset! tuotteet!
mahdollisuuksien!mukaan.!Emme!tee!toimivasta!tuotteesta!jätettä.!!
!
Energiansäästö//
/
Kopeda! ottaa! toiminnassaan! huomioon! energiankulutuksen! ja! pyrkii! käyttämään! energiaa!
säästeliäästi.!Pesemme! astiat! aina! mahdollisuuksien! mukaan! astianpesukoneella! ja! vain! täysiä!
koneellisia.! Käsin! tiskatessa! emme! pese! tai! huuhtele! valuvan! veden! alla.! Käytämme! vettä!
säästeliäästi.!Pyykkiä! pestessä! pesemme! täysiä! koneellisia.! Käytämme! alhaisinta! materiaalille!

!

soveltuvaa! lämpötilaa! ja! mahdollisimman! lyhyitä! ohjelmia.! Vältämme! kuivausrummun! ja!
kuivauskaapin! käyttöä.!Emme! pidä! laitteita! ja! valoja! turhaan! päällä! ja! käytämme!
ruoanvalmistuksessa!hyväksi!esimerkiksi!uunien!jälkilämpöä.!!
!
Toiminta//
Kopeda! ottaa! ympäristön! huomioon! toiminnassaan! monipuolisesti.!Pyrimme! kulkemaan!
tapahtumiimme! ja! excursiohimme! julkisilla! liikennevälineillä.! Hoidamme! myös! suuren! osan!
tavaroiden! kuljettamisesta! esimerkiksi! keikkojen! yhteydessä! julkisilla! kulkuneuvoilla.! Suosimme!
kimppakyytejä! silloin,! kun! julkisen! liikenteen! käyttö! ei! ole! mahdollista.!Lyhyet! matkat! kuljemme!
kävellen!tai!polkupyörillä.!
!
Pyrimme! noudattamaan! asianmukaista! jätteiden! lajittelua! ja! energiankulutusta! myös! esimerkiksi!
sitsien! ja! muiden! juhlien! yhteydessä.!! Järjestämme! tapahtumia! myös! ulkotiloissa,! esimerkiksi!
piknikeillä! jätteet! kerätään! pois! asianmukaisesti,! eikä! mitään! jätetä! luontoon.!Järjestämme!
jäsenistömme! kiinnostuksen! mukaan! myös! ekologiseen! elämään! kannustavia! tapahtumia,!
esimerkiksi!tavaranvaihtoiltoja,!kirpputoreja!ja!luontoretkiä.!!
!
Ympäristöohjelman/käytännön/toteutus//
/
Kopedan! ympäristövastaavan! tehtävänä! on! valvoa! ympäristöohjelman! toteutumista! yhdessä!
Kopedan! hallituksen! kanssa.! Kopedan! ympäristövastaava! vastaa! myös! ympäristöohjelman!
päivittämisestä! tarpeen! vaatiessa.! Kopedan! ympäristövastaava! tekee! yhteistyötä! Conduksen!
ympäristötoimikunnan! sekä! HYYn! Ympäristövaliokunnan! kanssa! ja! on! tarpeen! vaatiessa!
yhteydessä!muiden! ainejärjestöjen! ympäristövastaaviin.! Tämän! lisäksi! ympäristövastaava! voi!
esimerkiksi! laatia! ympäristöön! liittyviä! kannanottoja! ja! järjestää! aiheeseen! liittyviä! excursioita! ja!
tapahtumia!yhdessä!Kopedan!hallituksen!kanssa.!!
!
!
Tämä/ Kotitalouspedagogiopiskelijat/ ry:n/ ympäristöohjelma/ on/ hyväksytty/ järjestön/ puolesta/
19.2.2015/ja/se/on/voimassa/toistaiseksi./!

