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STAABI RY:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNNITELMA
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Vastuullisuus on yksi Staabin strategiassa vuosille 2021–2024 määritellyistä arvoista.
Staabissa vastuullisuus tarkoittaa strategian mukaisesti sitä, että toiminta on sosiaalisesti,
ekologisesti ja taloudellisesti kestävää ja perustuu luottamukseen, jota rakennetaan
vastuullisella toiminnalla. Tämä asiakirja on luotu edistämään vastuullisuusarvon toteutumista
Staabin toiminnassa. Samalla tämä suunnitelma on yksi askel lähemmäs Staabin strategista
tavoitetta olla ekologisen vastuunsa kantava järjestö, joka tarkastelee toimintaansa ja
tuottamaansa ympäristökuormaa kriittisesti.
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Staabille kestävyys ja kestävä kehitys tarkoittavatkin sitä, että ihminen, ympäristö sekä talous
otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa sekä toiminnassa. Kestävän kehityksen
suunnitelma koskee Staabin hallitusta, toimihenkilöitä, tiimejä sekä kaikkia muitakin
vapaaehtoistoimijoita. Asiakirja luo suuntaviivat sille, miten Staabi voi konkreettisesti
huomioida erityisesti ekologisen ja sosiaalisen vastuunsa toiminnassaan.
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Kestävän kehityksen suunnitelman linjaukset on jaettu tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.
Tavoitteet kuvastavat isompia päämääriä, jotka Staabi haluaa pidemmällä aikavälillä
saavuttaa. Toimenpiteet taas kuvaavat niitä konkreettisia toimia juuri tässä hetkessä, joiden
avulla päästään suurempia tavoitteita kohti. Kestävän kehityksen suunnitelma on voimassa
toistaiseksi.
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YLEISTÄ
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Staabi on iso ainejärjestö, jonka on tärkeää ottaa kestävyysnäkökulma huomioon kaikessa
toiminnassaan. Yleisellä tasolla Staabi voi kehittää toimintansa kestävyyttä esimerkiksi
ympäristövastaavan, erilaisten mittareiden ja arviointityökalujen sekä osaavan yhteistyön
avulla. Tämän osion tarkoituksena on määrittää suuremmat linjat ja periaatteet Staabin
toiminnan kestävyydelle ja vastuullisuudelle.
TAVOITE

TOIMENPIDE

A1

A1.1

Staabi on vastuullinen toimija, joka
huomioi kaikessa toiminnassaan kestävän
kehityksen.

Staabissa toimii erikseen nimetty
ympäristövastaava, jonka tehtävänä on
ohjata toiminnan kestävyyden toteuttamista.
A1.2

Ympäristövastaava toimii tarvittaessa
muiden toimijoiden tukena.
A2

A2.1

Staabi seuraa ja kehittää toimintansa
kestävyyttä säännöllisesti.

Staabi tarkastelee kriittisesti sekä
päivittää kestävän kehityksen
suunnitelmaansa säännöllisesti.
A2.2

Ympäristövastaava tarkastelee Staabin
toiminnan ympäristökuormitusta sekä
kehittää Staabin toimintatapoja
kestävämmiksi yhdessä muiden toimijoiden
kanssa.
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A2.3

Toiminnan kestävyyden toteutumista
arvioidaan ja seurataan esimerkiksi
jäsenkyselyiden sekä tarkistuslistojen avulla
säännöllisesti.
A2.4

Staabi pyrkii kehittämään uusia tapoja ja
mittareita, joilla voidaan seurata ja arvioida
toiminnan kestävyyttä luotettavasti ja
vertailukelpoisesti.
A3

A3.1

Kaikki Staabin toiminta on kestävän
kehityksen suunnitelman mukaista ja
toiminnan kestävyyteen panostetaan
yhteistyössä koko ainejärjestön voimin.

Kaikki Staabin toimijat sitoutuvat
noudattamaan kestävän kehityksen
suunnitelmaa.
A3.2

Staabin toimijat perehdytetään kestävän
kehityksen toimintatapoihin sekä asiakirjaan
aina toimikauden alussa.
A3.3

Ympäristövastaava kokoaa jäsenistölle
tiedotettavaa ympäristöasioista sekä
kannustaa jäsenistöä
ympäristöystävällisempään toimintaan.
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TAPAHTUMAT
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Staabi järjestää suuren määrän erilaisia tapahtumia joka vuosi. Tapahtumien kestävyyteen
vaikuttaa esimerkiksi tapahtumia varten hankittavat ruuat, juomat, astiat, koristeet sekä
tapahtumapaikalle kuljettavat matkat. Tämän osion tarkoituksena on luoda tapahtumien
järjestämiseen vakiintuneet käytännön kestävyyden huomioimiseksi. Tässä yhteydessä
tapahtumilla tarkoitetaan kaikkia Staabin järjestämiä tilaisuuksia, kuten esimerkiksi sitsejä,
yhdistyksen kokouksia, ekskursioita, koulutuspoliittisia tapahtumia ja bileitä.
TAVOITE

TOIMENPIDE

B1

B1.1

Staabin tapahtumien hiilijalanjälki on
mahdollisimman pieni ja elintarvikkeet, joita
Staabin tapahtumissa käytetään, ovat
mahdollisimman ekologisia.

Tapahtumapaikkojen valinnassa otetaan
mahdollisuuksien mukaan huomioon se,
että niihin pääsee myös julkisilla
kulkuvälineillä.
B1.2

Staabi suosii tapahtumissaan
mahdollisuuksien mukaan sesonkituotteita
sekä lähiruokaa.
B1.3

Kaikkien tapahtumien tarjottavat ovat
lähtökohtaisesti kasvisruokaa, mikäli se on
tapahtuman luonteen kannalta
tarkoituksenmukaista.
B1.4

Kaikissa tapahtumissa, joissa tarjoillaan
ruokaa, on vähintään vaihtoehtona kasvisja vegaaniruokaa.
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B2

B2.1

Staabin tapahtumissa ei synny
tarpeetonta jätettä tai ruokahävikkiä.

Staabi pyrkii minimoimaan
kertakäyttötuotteiden hankkimista ja
käyttöä. Tarvittaessa kertakäyttötuotteet,
kuten kertakäyttöastiat, hankitaan
materiaaleista, jotka voidaan käytön jälkeen
kierrättää.
B2.2

Kauppareissuilla käytetään
kestokasseja.
B2.3

Staabin tapahtumissa syntyvä jäte
kierrätetään asianmukaisesti
mahdollisuuksien mukaan.
B2.4

Staabi pyrkii kaikissa tapahtumissaan
minimoimaan syntyvän ruokahävikin
määrää esimerkiksi fiksuilla annoskoilla
sekä tarjoamalla ylijääneet ruoat järjestäjille
ja/tai osallistujille.
B2.5

Staabi kiinnittää huomiota tapahtumien
koristeiden ekologisuuteen. Kaikki koristeet
säilytetään mahdollisuuksien mukaan myös
myöhempää käyttöä varten ja koristeita
hankkiessa suositaan ensisijaisesti
monikäyttöisiä ja kestäviä koristeita.
B3

B3.1

Staabi nostaa ympäristöasioita esiin
omissa tapahtumissaan.

Staabi järjestää vuodessa vähintään
yhden ympäristöteemaisen tapahtuman.
B3.2

Tapahtumien kierrätyskäytännöistä
kerrotaan tapahtumien osallistujille.
B3.3

Staabi toivoo ensisijaisesti aineettomia
tai muita ympäristöä mahdollisimman vähän
kuormittavia vuosijuhlalahjoja.
B4

B4.1

Tapahtumien kestävyyttä arvioidaan ja
tarkastellaan säännöllisesti.

Tapahtumien järjestämisen apuna
käytetään Staabin kestävä tapahtuma tarkastuslistaa.
B4.2

Ympäristövastaava toimii tarvittaessa
tapahtumia järjestävien toimijoiden tukena
tapahtumien kestävyyttä arvioitaessa.
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HANKINNAT
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Staabi hankkii vuodessa monenlaisia tuotteita. Hankintojen kestävyyteen vaikuttaa
esimerkiksi niiden käyttöikä, ympäristökuormitus sekä tarpeellisuus. Tämän osion
tarkoituksena on ohjata siten, miten kestävyysnäkökulma tulee ottaa huomioon hankintoja
tehdessä. Tässä yhteydessä hankinnoilla tarkoitetaan kaikkia Staabin hankintoja, kuten
esimerkiksi haalareita, huonekaluja, paitoja, haalarimerkkejä ja kangaskasseja.
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TAVOITE

TOIMENPIDE

C1

C1.1

Staabin hankinnat tehdään
mahdollisimman kestävästi ja hankintojen
hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni.
Hankintoja tehdessä otetaan huomioon
ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen
kestävyys.

Hankkiessaan uusia tavaroita Staabi
selvittää ensin, löytyisikö tarvittavia
tavaroita käytettynä, mikäli se on hankinnan
luonteen huomioon ottaen järkevää.
C1.2

Hankinnoissa huomioidaan tuotteiden
käyttöikä ja suositaan ensisijaisesti
mahdollisimman pitkäkestoisia tuotteita.
C1.3

Sähkölaitteita hankittaessa myös
energiankulutus huomioidaan.
C1.4

Kaikki Staabin myymät tuotteet, kuten
paidat ja kangaskassit, hankitaan
ensisijaisesti vastuullisista materiaaleista
valmistettuina.
C2

C2.1

Staabin hankinnoista ei aiheudu
tarpeetonta jätettä.

Vanhaksi tai tarpeettomaksi käyneet
tavarat kierrätetään asianmukaisesti.
C2.2

Muille ainejärjestöille annettavissa
vuosijuhlalahjoissa suositaan ensisijaisesti
aineettomia tai muita ympäristöä
mahdollisimman vähän kuormittavia lahjoja.
C2.3

Mahdollisia palkintoja hankittaessa
suositaan joko kiertopalkintoja tai
vaihtoehtoisesti aineettomia tai muita
ympäristöä mahdollisimman vähän
kuormittavia palkintoja.
C2.4

Kaikenlaisia kertakäyttöhankintoja
vältetään.
C3

C3.1

Kaikkien Staabin hankintojen kestävyys
selvitetään sekä hankintojen kestävyyttä
arvioidaan ja tarkastellaan säännöllisesti.

Staabi hankkii vain tarpeellisia tuotteita
ja arvioi jokaisen hankinnan tarpeellisuutta
ja kestävyyttä tapauskohtaisesti.
C3.2

Ympäristövastaava toimii tarvittaessa
hankintojen tekijän tukena tuotteiden
kestävyyttä arvioitaessa.
C3.3

Hankintojen apuna käytetään Staabin
kestävä hankinta -tarkastuslistaa.
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TOIMISTO
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Staabin toimisto on avoinna ympäri lukuvuoden. Toimiston toimintatapojen kestävyyteen
vaikuttaa esimerkiksi kierrätyskäytännöt, tarjottavien elintarvikkeiden vastuullisuus sekä
sähkönkulutus. Tämän osion tarkoituksena on luoda vakiintuneet käytännöt, kuinka toimistolla
huomioidaan sekä edistetään kestävää kehitystä.
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TAVOITE

TOIMENPIDE

D1

D1.1

Staabi huomioi kestävyyden toimistollaan.

Staabi hankkii toimiston teen ja kahvin
joko reilun kaupan tuotteina tai
hävikkituotteina.
D1.2

Kahviin on tarjolla vegaanista maitoa ja
pullapäivinä tarjolla on myös vegaaninen
vaihtoehto.
D2

D2.1

Toimistolla ei synny tarpeetonta jätettä tai
hävikkiä.

Toimistolla keitetään vain sen verran
kahvia, kun sitä arvioidaan kuluvan.
D2.2

Staabi kannustaa jäsenistöä käyttämään
toimistolla ensisijaisesti omia
kestomukejaan tai toimiston kahvikuppeja,
jotta kertakäyttömukien käyttö saadaan
minimoitua.
D2.3

Staabin toimistolla kierrätetään kaikki
säännöllisesti syntyvä jäte.
D3

D3.1

Toimistolla ei synny tarpeetonta
sähkönkulutusta.

Toimistolla valot ja laitteet eivät ole
päällä silloin, kun niitä ei tarvita.
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MUUT
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Staabin toiminnan vastuullisuus ja kestävyys eivät kytkeydy ainoastaan tapahtumiin,
hankintoihin ja toimistoon. Myös Staabin viestinnässä sekä hallinnossa on tärkeä huomioida
kestävä kehitys. Tämän osion tarkoituksena on määrittää näiden muiden osa-alueiden
suuntaviivoja ja askelmerkkejä.
TAVOITE

TOIMENPIDE

E1

Staabin viestinnässä huomioidaan
kestävä kehitys.

E1.1

E2

Staabin jäsenet saavat ajankohtaista
tietoa opiskelijoita koskevista
ympäristöasioista Staabin viestintäkanavien
kautta.

E2.1

E3

E3.1

Staabi osallistuu tai järjestää
sosiaalisessa mediassa vähintään kerran
vuodessa jonkun kestävään kehitykseen
liittyvän tempauksen, kampanjan tai
kilpailun.
Staabi viestii jäsenistölleen
säännöllisesti opiskelijoita koskevista
ympäristöasioista, kuten esimerkiksi
ylikulutuspäivästä, ympäristöasioiden
näkyvyyden lisäämiseksi.

Staabissa minimoidaan tarpeeton paperin
käyttö.

Ennen asiakirjojen ja muiden papereiden
tulostamista selvitetään, onko tulostaminen
välttämätöntä.
E3.2

Kaikki Staabin laskut, esityslistat,
sopimukset ja muut asiakirjat hoidetaan ja
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toimitetaan ensisijaisesti sähköisenä.
E3.3

Staabi suosii kaikessa toiminnassaan
sähköisiä lippuja.
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