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Johdanto 

Emile ry pyrkii toiminnassaan ottamaan huomioon ympäristöasiat ja vähentämään 

ympäristön kuormitusta monipuolisesti toimintansa eri sektoreilla. Tämä 

ympäristösuunnitelma ohjaa Emileä tähtäämään ympäristön kannalta kestävään 

ainejärjestötoimintaan. Suunnitelman tarkoituksena on koota yhteen Emilen 

toiminnalle selkeät ja jatkuvat ympäristöystävälliset käytänteet. 

Ympäristösuunnitelmaa on syytä tarkastella säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa 

päivittää sitä yhdessä hallituksen kanssa.  

Ympäristövastaava on päävastuussa suunnitelman toteutumisesta ja arvioimassa, 

toteutuvatko asetetut tavoitteet. 

  



Tapahtumat 

Tavoite Toimenpiteet Vastuu 

Tapahtumissa pyritään 
kierrättämään osallistujien 
toimesta syntyvät jätteet 
mahdollisuuksien 
mukaan. Tapahtumista 
syntyvä pullo- ja tölkkijäte 
palautetaan tai 
yhteistyötaho huolehtii 
niiden palauttamisesta. 

Tapahtumapaikasta 
selvitetään 
kierrätysmahdollisuudet. 
 

Tapahtumavastaavat 
ja/tai muut tapahtumien 
järjestämiseen osallistuvat 
pestit 

Tapahtumissa pyritään 
vähentämään ylimääräistä 
kulutusta ja ympäristön 
kuormitusta. 

Tapahtumissa käytetään 
Emile ry:n omia 
kestoastioita ja pyritään 
välttämään kertakäyttöisiä 
tuotteita. Tarvittavat 
hankinnat ovat 
mahdollisuuksien mukaan 
eettisesti ja 
ympäristöystävällisesti 
tuotettuja.  

Tapahtumavastaavat 
ja/tai muut tapahtumien 
järjestämiseen osallistuvat 
pestit 

Tapahtumat pyritään 
järjestämään sijainniltaan 
saavutettavaksi, jolloin 
ympäristön kuormitus 
vähenee.  

Järjestämispaikoissa 

suositaan paikkoja, jonne 

päästään liikkumalla jalan, 

pyörällä tai julkisilla 

kulkuneuvoilla. 

Jos tapahtumapaikalle 
pääsy vaatii kuljetusta, 
jäsenistöä informoidaan 
mahdollisuuksista siirtyä 
sinne julkisilla. Julkisten 
liikennevälineiden 
käyttöön voidaan 
kannustaa järjestämällä 
yhteislähtö. 

Tapahtumavastaavat 
ja/tai muut tapahtumien 
järjestämiseen osallistuvat 
pestit 
 

Emile ry:n toiminnassa 
hyödynnetään JYY:n sekä 
ainejärjestöjen 
lainatavaralistoja sekä 
ekologisin että 
taloudellisin perustein. 

Hallituslaiset saatetaan 
tietoiseksi 
mahdollisuudesta käyttää 
maksuttomia 
lainatavaroita. Hallitus 
huolehtii, että 
lainatavaralista on 
ajantasalla. 

Hallitus 



Pyritään välttämään 
paperisia kutsukortteja ja 
ilmoituksia. 

Kutsut tapahtumiin 
lähetetään sähköisesti. 

Tapahtumavastaavat 
ja/tai muut tapahtumien 
järjestämiseen osallistuvat 
pestit 

Luonnossa 
järjestettävissä 
tapahtumissa 
huolehditaan, että paikat 
jätetään samaan kuntoon 
kuin paikalle 
saavuttaessa. 

Ulkona järjestettävissä 
tapahtumissa 
huolehditaan 
tapahtumasta syntyvät 
jätteet mukaan. 
Tapahtumapaikassa ei 
roskata tai tarkoituksella 
vahingoiteta luontoa 
muilla tavoin. 

Tapahtumavastaavat 
ja/tai muut tapahtumien 
järjestämiseen osallistuvat 
pestit 

Tapahtumissa 
lähtökohtaisesti tarjotaan 
kasvisruokaa ja pyritään 
tarjoamaan 
vegaanivaihtoehto. 

Tapahtumiin osallistuvilla 
on mahdollisuus saada 
vegaanista ruokaa. 

Tapahtumavastaavat 
ja/tai muut tapahtumien 
järjestämiseen osallistuvat 
pestit 

  



Yritysyhteistyö ja excursio 

Tavoite Toimenpiteet Vastuu 

Emile ry pyrkii 
hankkimaan 
yhteistyökumppaneiksi 
vastuullisia yrityksiä.   

Yhteistyökumppanina 
pyritään pitämään tahoa, 
jonka vastuullisuus näkyy 
esimerkiksi kierto- ja 
jakamistalouden tai 
muiden ekologisten ja 
eettisten 
toimintaperiaatteiden 
vaalimisena. 

Yritysyhteistyövastaava/ -
tiimi  

Excursiolle 
ilmoittautumisen 
yhteydessä annetaan 
osallistujalle matkan 
hiilipäästöjen 
kompeensaatio- 
mahdollisuus.  

Excursiolle 
ilmoittautumisen 
yhteydessä annetaan 
osallistujalle mahdollisuus 
matkan 
hiilidioksidipäästöjen 
kompensointiin. 
Kompensoinnin tarjoajaksi 
valitaan taho, joka ei ole 
rahallisesti sitoutunut 
yksityiseen 
kuljetusyritykseen (esim. 
Finnairin oma 
päästökompensaatio ei 
käy). 
 

Yritysyhteistyövastaava/ -
tiimi 

  



Emile ry:n hallituksen toiminta 

Tavoite Toimenpiteet Vastuu 

Emile ry:n hallitus nimeää 
vuosittain 
ympäristövastaavan. 

Hallituksen jäseneksi 
valitaan jokaiselle 
hallituskaudelle 
ympäristövastaava, jolla 
on ensisijainen vastuu 
Emile ry:n 
ympäristöystävällisten 
periaatteiden 
noudattamisesta. 
Ympäristövastaava 
päivittää tarvittaessa 
ympäristösuunnitelmaa ja 
valvoo sen toteutumista. 

Hallitus 

Pyritään osallistumaan 
Jyväskylän Yliopiston 
Ylioppilaskunnan 
ympäristövaliokunnan 
kokouksiin. 

Ympäristövastaavan 
keskeisimpiä tehtäviä on 
JYY:n 
ympäristövaliokunnan 
kokouksissa käyminen. 
Tehtävää voi tarvittaessa 
delegoida muille 
hallituksen jäsenille. 
Kokoukset ovat avoimia 
kaikille. 

Ympäristövastaava 

Hallituseväissä suositaan 
eettisiä ja ekologisia 
vaihtoehtoja.  

Hallituksen itsenäisten 
tapaamisten ruoka- ja 
kahvitarjoilu on 
mahdollisimman vähän 
ympäristöä kuormittavaa, 
kuten esimerkiksi 
kasvispainotteista ruokaa 
tai satokausituotteita.  

Hallitus 

Hallitus ei hanki 
tarpeettomia 
hallitusvaatteita. 
 

Hallituksen jäsenet eivät 
hanki tulevaisuudessa 
tarpeettomiksi jääviä 
hallitusvaatteita. 
Halutessaan, jos haluaa 
korostaa omaa pestiään, 
hallitus voi hankkia 
pinssit, jotka kiertävät 
hallituksen jäseneltä 
seuraavalle. Näin 
vältetään lyhytkestoisten 

Hallitus 



vaatteiden tietoinen 
hankinta vuosittain sekä 
tuetaan kiertotaloutta. 

Hallituksen/järjestön 
toimintaan tehtävissä 
hankinnoissa pyritään 
huomioimaan 
vastuullisuus ja 
ekologisuus. 

Mikäli järjestön toiminta 
vaatii hankintoja, niissä 
pyritään huomioimaan 
vastuullisuus esimerkiksi 
suosimalla lähellä 
tuotettuja, ekologisia tai 
kierrätettyjä vaihtoehtoja 
sekä panostetaan 
hankinnan 
pitkäikäisyyteen. 
Hankintavaiheessa on 
varmistettava hankittavan 
asian tai esineen 
tarpeellisuus 
tulevaisuudessa. 
Sähkölaitteiden 
hankinnassa huomioidaan 
energiatehokkuus.   

Hallitus 

Mikäli hallituksen jäsenet 
toimivat kutsuvieraina, 
suositaan vastuullista 
lahjaa. 

Kutsuvieraat pyrkivät 
antamaan 
vierastapahtumissa, kuten 
vuosijuhlilla, kestäviä 
lahjoja: esimerkiksi 
ympäristöystävällisiä tai 
täysin aineettomia lahjoja. 

Hallitus 

Hallituksen toiminnassa 
vältetään tulostamista ja 
ylimääräistä 
paperihävikkiä.  

Hallituksen kokouksia 
varten ei tulosteta 
paperisia esityslistoja, 
vaan ne jaetaan 
sähköisesti. Mikäli 
tulostettavaa on, 
kopioiden määrä 
minimoidaan. 

Sihteeri 

Hiilijalanjälki pyritään 
kartoittamaan kerran 
vuodessa. 

Ympäristövastaava voi 
yhdessä muiden 
hallitusjäsenten kanssa 
tehdä suurinpiirteisin 
katsauksen Emile ry:n 
hiilijalanjälkeen. Näin 
saadaan tietää Emile ry:n 
kehityskohteita ja 
vahvuuksia 
ympäristöystävällisyyden 

Ympäristövastaava ja 
muut halukkaat 
hallituksen jäsenet 



saralla. Katsauksen 
yhteydessä tarkastellaan 
aiempien tavoitteiden 
saavuttamista ja 
asetetaan uusia tavoitteita 
liittyen ekologisuuteen ja 
vastuullisuuteen. 

  



Jäsenistön tiedottaminen ja aktivoiminen 

Tavoite Toimenpiteet Vastuu 

Jäsenistöä pyritään 
kannustamaan 
ympäristöystävällisiin 
toimintatapoihin Emile 
ry:n ulkoisessa 
viestinnässä. 

Jäsenistöä voidaan 
kannustaa vastuullisen 
toimintaan ja pitämään 
huolta ympäristöstä 
esimerkiksi some-
viestinnän kautta kerran 
tai kaksi kertaa 
lukuvuodessa 
(syksy/kevät). 

Ympäristövastaava 
 
 

Jäsenistöä voidaan 
informoida paikallisista 
ympäristöystävällisistä 
toimijoista. 

Tiedotetaan esimerkiksi 
Jyväskylän 
luomuruokapiiristä, Keski-
Suomen kierrätysohjeista, 
paikallisista kirpputoreista 
sekä julkisesta 
liikenteestä. 

Ympäristövastaava 

Jäsenistöä tiedotetaan 
JYY:n 
ympäristötapahtumista. 

JYY:n ja siinä toimivan 
ympäristövaliokunnan 
järjestämistä 
ympäristötapahtumista 
tiedotetaan jäsenistölle. 

Ympäristövastaava 

Emile ry järjestää ainakin 
yhden itsenäisen tai 
muiden ainejärjestöjen 
kanssa toteutetun 
ympäristötapahtuman 
hallituskauden aikana. 

Esim. luontoretki, 
kirppiskierros, koulutus, 
vaatteidenvaihtoilta jne. 

Ympäristövastaava 

  



Ainejärjestötila 

Emile ry kannustaa omaa 
jäsenistöään säästämään 
energiaa useamman 
muun ainejärjestön 
kanssa jaetussa 
ainejärjestötilassa. 

Seinällä olevalla 

ohjeistuksella 

muistutetaan siitä, että 

tilan elektroniikkalaitteet ja 

valot on hyvä sammuttaa 

tilasta poistuessa. 

Ympäristövastaava 

Ainejärjestötilaan 
tehdyissä hankinnoissa 
huomioidaan ekologisuus 
ja vastuullisuus. 

Kahvi ja 
maito/kaurajuoma ovat 
tuotettu vastuullisia 
periaatteita noudattaen. 
Maito/kaurajuoma ovat 
kotimaisia.  

Hallitus 

Ainejärjestötilassa 
syntyvät Emile ry:n 
jäsenistön jätteet 
kierrätetään 
mahdollisuuksien 
mukaan. 

Ainejärjestötilassa on 
hyvä olla jätteidenlajittelu 
ainakin bio- ja 
kuivajätteille. Mikäli pahvi-
, lasi- ja metallijätteille ei 
ole omaa lajittelua, 
ohjeistetaan jäsenistöä 
hoitamaan kyseiset jätteet 
yleiseen 
lajittelupisteeseen. 

Ympäristövastaava 

Tavoitteiden toteutuminen  

Hallituskausi 2021 

Päivitetään hallituskauden loppupuolella. 


