CONDUS RY:N YMPÄRISTÖOHJELMA
Tämän ympäristöohjelman tarkoituksena on auttaa Condus ry:tä huomioimaan
ympäristönäkökulmat kaikessa toiminnassaan ja vähentämään näin omalta osaltaan
ympäristön kuormitusta. Ohjelmassa tuodaan esiin konkreettisia toimenpiteitä, joita
Conduksen hallitus sitoutuu toteuttamaan parhaansa mukaan. Ohjelmassa korostuu
erityisesti jätteiden synnyn ehkäiseminen, joka on yksi keskeisimmistä keinoista
suojella ympäristöä. Lisäksi huomiota kiinnitetään muun muassa jätteiden lajitteluun
ja Conduksen jäsenjärjestöjen ympäristötoiminnan tukemiseen. Omalla esimerkillään
Condus haluaa kannustaa kaikkia käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoita
ympäristöystävällisiin tekoihin.

Ympäristövastaavan nimeäminen ja vastuualueet
Conduksen hallitukseen tai toimihenkilöksi nimetään vuosittain ympäristövastaava,
jonka tehtävänä on huolehtia siitä, ettei järjestön toiminta kuormita kohtuuttomasti
ympäristöä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ympäristövastaava olisi yksin
vastuussa ympäristön huomioimisesta, vaan kaikkien Conduksen toimijoiden on
oltava mukana tässä työssä. Ympäristövastaava esitteleekin ympäristöohjelman
koko hallitukselle, ohjeistaa muita noudattamaan ohjelman periaatteita ja seuraa
ohjelman toteutumista. Lisäksi ympäristövastaava seuraa ajankohtaisia
ympäristöasioita ja erityisesti HYYn ympäristövaliokunnan toimintaa. Hän myös
huolehtii siitä, että tärkeä informaatio kulkee eteenpäin niille tahoille, joita asia
koskee: kyseessä voi olla esimerkiksi Conduksen hallitus, jäsenjärjestöjen
ympäristövastaavat tai kaikki käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijat.

Tilat ja hankinnat
Condus ja sen jäsenjärjestöt käyttävät aktiivisesti kahta opiskelijatilaa, jotka ovat
Domus Gaudiumilla sijaitseva Gustavus Rex ja Siltavuorenpenkereellä sijaitseva

Conddoori. Tiloja tulee käyttää vastuullisesti, jotta ne säilyvät hyväkuntoisina
mahdollisimman pitkään. Näin vältytään ylimääräisiltä tarvike ja kalustehankinnoilta
ja kunnostustöiltä. Condus huolehtii tilojen vastuullisesta käytöstä järjestämällä
tilakoulutuksen kaikille, joilla on kulkulupa Rexiin. Lisäksi ainejärjestöjä ja tuutoreita
pyydetään opastamaan opiskelijoita tilojen käytössä. Vastuulliseen käyttöön kuuluu
myös se, että Condus ja sen jäsenjärjestöt siivoavat Rexin omilla
viikkosiivousvuoroillaan. Condus vastaa monista Gustavus Rexin hankinnoista ja
huomioi niitä tehdessään ympäristönäkökulman. Päivittäin käytettävien
kulutustavaroiden, kuten erilaisten pesuaineiden ja wc ja talouspaperin, tulee olla
ympäristöystävällisiä. Tämä varmistetaan ostamalla tuotteita, joille on myönnetty
virallinen ympäristömerkki. Käsipaperin käytön sijaan järjestöjä kannustetaan
kestopyyhkeiden käyttöön. Kalusteita ja käyttötavaroita hankittaessa kiinnitetään
puolestaan huomiota erityisesti tarpeellisuuteen, käytännöllisyyteen ja kestävyyteen.
Varsinkin suurempia hankintoja tehtäessä kartoitetaan myös kirpputorien tarjonta.
Kaikkea ei myöskään tarvitse ostaa omaksi, sillä monia tavaroita on mahdollista
lainata tai vuokrata. Tarpeettomiksi käyneet tavarat myydään tai lahjoitetaan
eteenpäin, ja rikkinäiset tavarat korjataan tai hävitetään asianmukaisella tavalla.
Ainejärjestöt ja yksittäiset opiskelijat voivat lahjoittaa omia tarpeettomia tavaroitaan
yhteiseen käyttöön Gustavus Rexiin tai Conddooriin, mutta Condukselta täytyy ensin
kysyä, onko kyseisille tavaroille käyttöä.

Conduksen tekemiin hankintoihin kuuluvat myös muille järjestöille esimerkiksi
vuosijuhlilla annettavat lahjat. Condus suosii aineettomia tai oikeasti tarpeellisia
lahjoja ja toivoo myös itse saavansa tällaisia lahjoja. Aineeton lahja voi olla
esimerkiksi jokin palvelus tai lahjan saajan nimissä tehty lahjoitus
hyväntekeväisyyteen.

Jätteiden lajittelu
Jätteiden synnyn ehkäiseminen on aina ensisijainen tavoite, mutta kaikelta jätteeltä
ei tietenkään voida välttyä. Tämän takia on tärkeää, että opiskelijat tietävät, miten
jätteet on tarkoitus lajitella opiskelijatiloissa. Conddoorissa jätteet lajitellaan bio,

energia ja sekajätteeseen, ja paperit viedään saman kerroksen tulostuspisteestä
löytyviin keräysastioihin. Gustavus Rexissä on omat roskaastiat bio, energia ja
sekajätteelle, kartongille, paperille, metallille ja lasille. Lisäksi pantilliset pullot
kerätään omaan astiaansa. Jätteiden lajittelusta kerrotaan tilakoulutuksissa ja tiloista
löytyvissä lajitteluohjeissa.

Muualla kuin Conddoorissa tai Gustavus Rexissä järjestettävissä tapahtumissa ja
muissa tilaisuuksissa noudatetaan kyseisten tilojen jätteidenlajitteluohjeita.
Ulkotapahtumiin varataan riittävästi roskapusseja ja järjestetään mahdollisuuksien
mukaan jätteiden lajittelu. Tärkeintä on huolehtia siitä, ettei roskia jätetä luontoon.

Tapahtumat
Tapahtumien kohdalla on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota syntyvän jätteen
määrään. Kertakäyttöastioiden sijaan käytetään kestoastioita aina, kun se vain on
mahdollista. Gustavus Rexissä tämä onnistuu helposti, sillä tilassa on astioita.
Sitseille ja vuosijuhlille astiat vuokrataan, ja esimerkiksi piknikille jokainen voi tuoda
mukanaan omat astiat.

Koristeluja suunniteltaessa kartoitetaan ensin jo olemassa olevat koristeet, joita voi
joko hyödyntää sellaisenaan tai tuunata tapahtuman teemaan sopiviksi. Koristeita ja
muita tarvikkeita voi myös lainata esimerkiksi muilta järjestöiltä. Tätä varten Condus
onkin laatinut käyttäytymistieteellisen tiedekunnan järjestöille oman lainauslistan,
johon jokainen järjestö voi merkitä lainattavissa olevat tavaransa. Jos uusia koristeita
tai tarvikkeita päätetään tehdä tai hankkia, mietitään jo etukäteen niiden
jatkokäyttömahdollisuuksia.

Ruokahävikin minimoimiseksi tapahtumiin hankitaan tarjoiluja kohtuudella ja ylijäänyt
ruoka pyritään aina hyödyntämään. Ruoan säilyvyyden salliessa se voidaan säästää
tulevia tapahtumia tai esimerkiksi kokouksia varten. Toinen vaihtoehto on, että
osallistujat saavat ottaa ruokaa mukaansa; tätä varten kannattaa varata
kuljetusastioita, kuten tyhjiä margariinirasioita. Määrän lisäksi huomiota kiinnitetään

ruoan laatuun. Tarjoiluissa suositaan itse tehtyä kasvispainotteista ruokaa, jonka
valmistuksessa hyödynnetään sesongin mukaisia raakaaineita. Mahdollisuuksien
mukaan ostetaan luomu tai Reilun kaupan tuotteita. Myös pakkausmateriaaleihin
kiinnitetään huomiota, ja erityisesti yksittäispakattuja tuotteita vältetään.

Kokoukset
Kokousasiakirjoja ja muita dokumentteja käsitellään mahdollisimman paljon
sähköisessä muodossa, ja vain välttämättömin tulostetaan tai kopioidaan. Esityslistat
liitteineen lähetetään kokoukseen kutsutuille etukäteen sähköpostilla, joten niistä ei
tulosteta jokaiselle omaa paperiversiota. Tulostettavat dokumentit asetellaan siten,
että yhdelle arkille mahtuu mahdollisimman paljon tekstiä, ja monisivuiset dokumentit
tulostetaan kaksipuolisina.

Kokoustarjoiluihin pätevät samat periaatteet kuin tapahtumien tarjoiluihin (ks. kohta
Tapahtumat).

Energiankulutus ja päästöt
Condus pystyy jossain määrin vaikuttamaan myös energiankulutukseen ja
päästöihin. Valoja ja sähkölaitteita ei pidetä turhaan päällä, ja Gustavus Rexin
astianpesukoneella pestään mahdollisimman täysiä koneellisia. Matkustettaessa
suositaan joukkoliikennettä ja kimppakyytejä.

Ympäristövaikuttaminen ja jäsenjärjestöjen ympäristötoiminnan
tukeminen
Oman toimintansa ympäristövaikutusten huomioimisen lisäksi Conduksella on
mahdollisuus vaikuttaa yliopiston ja erityisesti käyttäytymistieteellisen tiedekunnan
ympäristöasioihin muun muassa keskustelemalla tiedekunnan edustajien kanssa ja
ottamalla kantaa asioihin. Lisäksi Condus on keskeisessä asemassa tukemassa
jäsenjärjestöjensä ympäristötoimintaa ja kannustaakin näitä laatimaan omat

ympäristöohjelmansa. Jäsenjärjestöt voivat ottaa mallia Conduksen
ympäristöohjelmasta ja pyytää tarvittaessa apua Conduksen ympäristövastaavalta.
Jäsenjärjestöjen ympäristötoimintaa tuetaan myös siten, että Conduksen
ympäristövastaava pitää yhteyttä jäsenjärjestöjen ympäristövastaaviin ja järjestää
tarpeen mukaan yhteisiä tapaamisia.

Conduksen ympäristövastaava perusti vuoden 2014 alussa Käyttiksen
ympäristöryhmän, joka muunnettiin vuonna 2015 ympäristötoimikunnaksi. Sen
tarkoituksena on edistää ympäristövastuullista toimintaa Käyttäytymistieteellisessä
tiedekunnassa. Toimikunta on avoin kaikille ympäristöasioista kiinnostuneille
käyttiksen opiskelijoille, mutta erityisesti ainejärjestöjen ympäristövastaavia on
kehotettu lähtemään mukaan ryhmän toimintaan. Toimikunnan jäsenet pitävät
yhteyttä Facebookissa, minkä lisäksi ryhmä kokoontuu säännöllisesti
keskustelemaan ajankohtaisista ympäristöasioista ja suunnittelemaan toimintaansa.
Käyttiksen ympäristötoimikunnalla on oma Facebooksivu, joka toimii toimikunnan
tärkeimpänä tiedotuskanavana. Lisäksi ryhmä järjestää erilaisia ympäristötapahtumia
ja tempauksia. Toimikunnan toiminta jatkuu toivon mukaan tulevinakin vuosina.

Ympäristöohjelman päivittäminen ja toteutumisen seuraaminen
Conduksen ympäristövastaava tarkistaa ympäristöohjelman vuosittain ja päivittää
sen tarvittaessa. Päivitetty ympäristöohjelma toimitetaan Conduksen jäsenjärjestöille
luettavaksi ja kommentoitavaksi ennen kuin se hyväksytään. Ympäristöohjelma
laitetaan Conduksen nettisivuille, jotta se on jäsenjärjestöjen edustajien ja muiden
käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden luettavissa.

Conduksen ympäristövastaava seuraa jatkuvasti ympäristöohjelman toteutumista ja
selvittää vuoden lopussa, mitkä tavoitteet ovat toteutuneet ja mitkä eivät. Tämän
pohjalta suunnitellaan seuraavan vuoden ympäristötoimintaa. Ympäristövastaavan
vaihtuessa on tärkeää varmistaa, että tieto hyvin toimivista käytännöistä ja
parannusta kaipaavista osaalueista siirtyy eteenpäin. Muutenkin Condus pyrkii
ympäristötoiminnassaan jatkuvuuteen ja tavoitteellisuuteen.

