Ynnä ry:n ympäristöstrategia
Ynnä ry sitoutuu alla oleviin konkreettisiin toimiin ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja
estämiseksi

Yleistä
Ynnä tekee tai teettää selvityksen Ynnän hiilijalanjäljestä vuoden 2021 aikana. Selvityksen
jälkeen tehdään suunnitelma siitä, kuinka Ynnä ry:stä voidaan saada hiilineutraalimpi
ainejärjestö. Ympäristöstrategia laitetaan näkyviin Ynnän sivuille, jotta jäsenistö tietää
strategiasta ja voi pitää huolen, että ympäristöstrategiassa pysytään. Ynnän hallitus pyrkii
ympäristöstrategian noudattamisen lisäksi ottamaan kaikilla muillakin mahdollisilla tavoilla
ottamaan järjestön toiminnan ekologisuuden ja kestävyyden huomioon.

Tarjoilu ja hankinnat
Ynnä tarjoaa kahviin vain kasvis- tai luomumaitoa 2021 loppuun mennessä, ja Ynnän
tapahtumissa suositaan kasvis- ja vegaaniruokaa. Ynnä ei käytä kertakäyttöisiä
kauppakasseja tai hedelmäpusseja vaan kestokasseja ja välttää muovisten tai vaikeasti
kierrätettävissä pakkauksissa tulevien asioiden ostamista (esimerkiksi mikäli hankittavaa
asiaa myydään pakkauksessa, jossa on sekaisin pahvia ja muovia niin, että se on vaikea
kierrättää ja tarjolla on vastaava tuote pakkauksessa, joka on helpommin kierrätettävissä,
niin hankitaan tuote). Ynnä hankkii asioita uutena vain silloin kun niitä ei ole mahdollista tai
järkevää hankkia käytettynä.
Ynnä pyrkii myös välttämään tavaran hankkimista vain yhtä käyttökertaa varten. Kun
välttämättä tarvitaan jotain tavaraa vain yhtä käyttökertaa varten, pyritään mielummin
lainaaman se esimerkiksi JYY:ltä tai joltain muulta ainejärjestöltä. (ainejärjestöiltä
lainattavissa olevat tavarat löytyvät listattuna JYY:n sivuilta). Ynnä välttää
kertakäyttötavaroita.

Kierrätys
Ynnä varmistaa, että Ynnän ainejärjestötiloissa on kierrätysohjeet, jotka sisältävät lähimmän
kierrätysastian sijainnin, ja kierrätysastiat merkitään selvästi. Ynnän ainejärjestötiloissa tulee
olla kierrätysastiat seka- ja biojätteen lisäksi paperille, kartongille sekä muoville ellei
vastaavia ole jo tilan lähellä. Mikäli kampuksella ei ole muovinkierrätystä, on
muovinkeräysastian tyhjentäminen ainejärjestötilavastaavan vastuulla. Mikäli yliopistolle ei
tule muovinkeräystä vuoden 2021 aikana, niin Ynnä alkaa ottaa asian esille yliopiston
kanssa ja tekee töitä sen eteen, jotta yliopistolle saataisiin muovinkeräys mahdollisimman
pian.

Tapahtumat/kokoukset
Ynnän perustapahtumissa ei käytetä kertakäyttöisiä koristeita, ja erikoistapahtumissa (kuten
viidellä jaollisissa vuosijuhlissa tai integraatiofesteillä) kertakäyttöisiä koristeita vältetään.
Ynnän tapahtumissa tulee olla selkeät ja helpot kierrätysmahdollisuudet seka- ja biojätteelle
sekä muoville, paperille ja pahville. Tapahtumissa kannustetaan myös kierrättämään ja
muistutetaan mahdollisten infojen yhteydessä siitä, miten kierrätys tapahtumassa toimii.
Ynnä ei hanki kertakäyttöpeflettjä, ja kannustaa tapahtuman osallistujia tuomaan oman
pefletin. Ynnän ulkotapahtuman jälkeen tapahtumapaikalle ei saa jäädä jätteitä tai muita
jälkiä ja tapahtuman järjestäjien tulee pitää tästä huoli. Ynnä koittaa keksiä teemoja, joita
varten ei tarvitse ostaa uusia vaatteita tai asusteita tapahtumiin, joihin pitää pukeutua asuun.
Ynnä kannustaa tällaisiin tapahtumiin osallistujia myös välttämään uuden hankkimista vain
asua varten. Ynnä käyttää tapahtumissa ja kokouksissa paperia jos ja vain jos ei ole
mahdollista tai järkevää korvata paperia digitaalisilla ratkaisuilla. Ynnä järjestää vuosittainen
ympäristöinfon fukseille. Ynnä pyrkii myös järjestämään ympäristöteemaisia tapahtumia
sekä mainostamaan myös esim. JYY:n ympäristötapahtumia ja -koulutuksia.

Matkustaminen
Mikäli Ynnä tukee matkoja (esimerkiksi muiden ainejärjestöjen vuosijuhliin), niin tuetaan vain
bussi- ja junamatkoja sekä kimppakyytejä.

Järjestötilat
Ynnä välttää turhaa sähkönkulutusta sammuttamalla valot ja sähkölaitteet ainejärjestötiloissa
silloin, kun niitä ei käytetä. Lisäksi Ynnä pitää huolen, että Ynnän tiloissa ikkunat ovat kiinni
silloin, kun niiden ei tarvitse olla auki.

