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KESTÄVÄN KEHITYKSEN VINKKILISTA YHDISTYSTOIMIJOILLE 

Vinkkilista on tarkoitettu kaikille yhdistystoimijoille hyödynnettäväksi matkalla kohti ympäristön 

kannalta kestävämpää toimintaa. Vinkkilista kannattaa käsitellä yhdistyksen hallituksessa ja 

soveltaa sen ehdotuksia omaan toimintaan sopiviksi. 

         

1. Huomatkaa ja ottakaa puheeksi, että yhdistyksenne toiminnalla on 

ympäristövaikutuksia! Haitallisia vaikutuksia voi vähentää, ja positiivisia lisätä 

2. Jätteet 

- lajitelkaa kokouksissanne ja toiminnassanne syntyvät jätteet mahdollisimman tarkasti 

- välttäkää kertakäyttöastioiden käyttöä 

- vaikuttakaa kokous- ja toimintatiloissanne kierrätysmahdollisuuksien parantamiseen 

- keittäkää kahvia ja varatkaa tarjoiluja vain se määrä, joka todella tarvitaan  

- kierrättäkää muu toiminnassanne syntyvä jäte mahdollisimman tarkasti tai keksikää sille 

uusiokäyttöä 

3. Energia 

- laskekaa kokous- tai toimintatilojenne lämpötilaa, tai jos toimitte muiden tiloissa, pyrkikää 

vaikuttamaan tilan omistajaan tai hallinnoijaan 

- kiinnittäkää huomiota valaistuksen ja sähkölaitteiden energiatehokkaaseen käyttämiseen 

4. Vesi 

- kiinnittäkää huomiota vedenkulutukseen toiminnassanne ja miettikää, kuinka sitä voitaisiin 

säästää 

- huolehtikaa, että käyttämissänne tiloissa huolletaan ja korjataan vuotavat hanat ja muut 

vastaavat välittömästi 

5. Hankinnat 

-  selvittäkää isompien hankintojen kohdalla ympäristövaikutukset ja käyttäkää 

ympäristövaikutuksia myös hankintakriteerinä (esim. ympäristömerkit) 

- pohtikaa, voisitteko hankkia esim. laitteita ja välineitä yhdessä jonkin muun yhdistyksen tai 

toimijan kanssa, tai lainata tai vuokrata niitä hankkimisen sijaan 

- voisivatko jäsenillenne tai kohderyhmällenne vuokrattavat tai lainattavat 

yhteiskäyttölaitteet tai -välineet olla myös osa toimintaanne? 

- suosikaa kasvistarjoiluja 

- hankkikaa palveluja tuotteiden sijaan esimerkiksi vapaaehtoisia tai luottamushenkilöitä 

muistaessanne 

6. Materiaalit 

- suosikaa toiminnassanne kierrätettyjä materiaaleja (esim. askartelu, kädentaidot) 

- kierrättäkää teille turhat materiaalit esim. sosiaalisen median kautta 

7. Kemikaalit 

- huolehtikaa toiminnassanne käytettävien haitallisten tai vaarallisten kemikaalien 

turvallisesta säilyttämisestä 

- käyttäkää ympäristömerkittyjä pesuaineita, tiskiaineita ja muita kemikaaleja 
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8. Logistiikka ja liikkuminen 

- pohtikaa yhdistyksenne toimintaan osallistumisen ympäristövaikutuksia liikkumisen 

kannalta: Pääsevätkö osallistuja tilaisuuksiinne julkisilla kulkuneuvoilla, kävellen tai 

pyöräillen? Voiko niihin osallistua etäyhteydellä tarpeettoman liikkumisen vähentämiseksi?  

9. Melu 

- pohtikaa syntyykö toiminnastanne melua. Voiko sitä vähentää? Millaisia vaikutuksia sillä 

on? 

10. Viestintä ja vaikuttaminen 

- vaikuttakaa oman toiminta-alueenne palvelutuottajiin ja kauppoihin, jotta ne ottaisivat 

tarjolle ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluja – kertokaa, että se on teille yhdistyksenä 

tärkeä hankintaperuste 

- kertokaa avoimesti ja ylpeästi tekemästänne työstä ympäristön eteen, olipa teko sitten 

pieni tai suuri. Ihmiset arvostavat eettisyyttä ja ympäristöystävällisyyttä myös 

yhdistystoimintaan hakeutuessaan! 

- toimikaa esimerkkinä ja opastajina myös muille yhdistyksille ja lähipiirillenne 

11. Luonnon monimuotoisuus 

- mikäli yhdistyksellänne on maaomaisuutta tai kiinteistöjä, pohtikaa kuinka voitte edistää 

luonnon monimuotoisuutta toiminnassanne (esim. pölyttäjäystävälliset piha-alueet) 

- pohtikaa luontokadon merkitystä oman yhdistyksenne toiminnalle tai kohderyhmälle. 

Vaikeutuuko jokin toimintamuotonne, tai heikkeneekö kohderyhmänne hyvinvointi 

luontokadon myötä? miten voisitte ennaltaehkäistä näitä vaikutuksia? 

- ottakaa luonnon monimuotoisuuden edistäminen yhdistyksenne yhdeksi yhteisen 

tekemisen muodoksi (esim. linnunpönttötalkoot) 

 

Haluatko ehdottaa muutoksia? Mitä muita ajatuksia kestävä kehitys yhdistystoiminnassa herättää? 

Ota yhteyttä: milja.karjalainen@yhteisokeskus.fi 
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