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1. Viestintä ja vaikuttaminen

2. Vastuulliset hankinnat
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1a. Viestintä- ja vaikuttaminen

TAVOITE 1: Lisätään ympäristötietoisuutta ja –osaamista nuorisopalveluissa sekä 

tapahtumayksikön järjestämissä tapahtumissa

TOIMENPITEET:

1. Järjestetään koulutusta ympäristöasioista nuorisopalvelujen henkilökunnalle
• Ympäristöohjelman sparraukset nuorisotyöyksiköissä vuoden 2020 aikana

• Ympäristöjohtamisen koulutus toiminnanjohtajille maaliskuussa 2020 

2. Toteutetaan koko nuorisopalvelujen tasoisessa seminaarissa Ekokompassi/ympäristötoiminta –osuus

3. Laaditaan ympäristöasioita käsittelevä uutiskirje, joka ilmestyy vähintään kolme kertaa vuodessa
• Kootaan kolme- neljä kertaa vuodessa ilmestyvä ajankohtaisten ympäristöasioiden uutiskirje 

ympäristöohjaajille. Se sisältää olemassa olevien kampanjoiden esittelyä ja ajankohtaisten teemapäivien ja –

viikkojen esittelyä sekä ideoita siihen, miten niihin voisi nuorisotaloilla liittyä 
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1b. Viestintä- ja vaikuttaminen

TAVOITE 2: Tapahtumayksikön tapahtumat tuotetaan ympäristöä säästäen sekä 

kestävän kehityksen periaatteita noudattaen

TOIMENPITEET:

1. Tapahtumatoimijat perehdytetään ja heille laaditaan ohjeistus.  

• Kaikissa tapahtumayksikön pitämissä tuotantokoulutuksissa (nuoret, nuoriso-ohjaajat, ulkopuolisille 

tehtävät koulutukset) käydään läpi vastuullisen tapahtumajärjestämisen sekä Ekokompassin 

periaatteet 

2. Tapahtumakävijät saavat tietoa vastuullisista vaihtoehdoista.

• Yleisöä tiedotetaan suosimaan julkista liikennettä

• Tapahtumayksikön tiloihin päivitetään lajitteluohjeet ja kävijöitä opastetaan kierrätyksessä
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2a. Vastuulliset hankinnat

TAVOITE 1: Edistetään vastuullisten hankintojen toteuttamista

TOIMENPITEET:

1.1. Lisätään ympäristöohjaajien osaamista järjestämällä koulutusta ympäristöystävällisten 

tuotteiden ostamisesta. 

1.2. Jokaisessa nuorisotyöyksikössä toteutetaan yhdessä nuorten kanssa vähintään yksi 

ostoprosessi siten, että siinä hankitut tuotteet ovat kierrätettyjä. 

1.3. Nuorisotyöyksiköt valitsevat omasta ekokompassin alkukartoituksesta yhden tuoteryhmän, 

jonka ympäristönäkökohtiin he perehtyvät yhdessä nuorten kanssa.

(esim. elintarvikkeet, askartelumateriaalit, keramiikkamateriaalit, viihde-elektroniikka, maalit, tekstiilit, astiat). 

Nuorten kanssa päätetään yhteisesti kuinka näiden hankintojen suhteen jatkossa toimitaan. 

5Sivu 1/2



2b. Vastuulliset hankinnat

TAVOITE 2: Vähennetään ruokaostosten ilmasto- ja ympäristövaikutuksia

TOIMENPITEET:

2.1. Järjestetään kasvisruokakursseja nuoriso-ohjaajille

2.2. Nuorisopalvelujen ja nuorisotyöyksiköiden tilaisuuksissa sekä tapahtumayksikön tuottamissa tapahtumissa 

painotetaan tarjoiluissa kasvisvaihtoehtoja (vastuu tarjoilujen järjestäjällä) v. 2020-2022. 

TAVOITE 3: Tapahtumien kaikissa toiminnoissa ja niissä käytettävissä materiaaleissa 

pyritään luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseen

TOIMENPITEET:

3.1. Suositaan luonnonmukaisesti tuotettuja sekä ympäristösertifioituja tuotteita.

3.2. Hankinnoissa pyritään ensisijaisesti käyttämään kierrätettyjä tuotteita ja materiaaleja. 
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3a. Ympäristökasvatus

TAVOITE 1: Ympäristökasvatusosaamisen vahvistaminen nuorisotyöyksiköissä sekä 

tapahtumayksikössä

TOIMENPITEET:

1.1. Ohjaajien osaamista vahvistetaan toteuttamalla ympäristökasvatuksen menetelmien    

ideakierrätyspaja vuoden 2020 aikana.

TAVOITE 2: Nuorten luontoyhteyden vahvistaminen

TOIMENPITEET:

2.1. Kehitetään ”luontohetkeilyä” yhdessä nuorten kanssa. Perinteisten retkien ja leirien oheen kehitetään 

kevennettyjä malleja luontoelämysten kokemiselle. v. 2020-2022

2.2. Järjestetään ohjaajille vaelluskoulutus.
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3b. Ympäristökasvatus

TAVOITE 3: Nuorten mahdollisuuksia ympäristövaikuttamiseen vahvistetaan

TOIMENPITEET:

3.1 Osallistutaan nuorisotyöyksiköissä nuorten kanssa ajankohtaisiin ympäristökampanjoihin ja 

tuetaan nuorten mahdollisuuksia toimia niissä itse haluamallaan tavalla. 

3.2 Nuorisotyöyksiköissä toteutetaan vuosittain yhdessä nuorten kanssa vähintään yksi nuorten toiveista 

lähtevä luonnonsuojeluteko, jolla nuoret voivat vaikuttaa lähialueensa luontoon. 

Nuorten toteuttamista luonnonsuojeluteoista viestitään nuorisopalvelujen kotisivuilla.

3.3 Nuorisotyöyksiköissä kerätään vuosittain tietoa nuoria kiinnostavista ja heitä huolestuttavista  

ympäristöasioista. Nuorilta esille nousevat asiat tai vaikuttamisen kohteet huomioidaan yksiköiden 

ympäristötoiminnassa. 
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Ympäristöpolitiikka 

• Mahdollistamme nuorten omaehtoista toimintaa ympäristön puolesta heidän itsensä haluamallaan tavalla. 

Tuemme nuoria kasvussa ympäristökansalaisuuteen ja lisäämme heidän mahdollisuuksiaan nauttia luonnosta 

ja vahvistaa luontoyhteyttään. 

• Etsimme yhdessä keinoja lievittää ympäristöahdistusta. 

• Kestävä kehitys ohjaa kaikkea toimintaamme ja viestimme siitä sidosryhmillemme. Huomioimme Hiilineutraali 

Helsinki 2035 -toimenpideohjelman tavoitteet.

• Lisäämme henkilöstömme ympäristötietoisuutta ja -osaamista. 

• Luonnon hyvinvointi on yksi toimintamme lähtökohdista ja vähennämme toiminnastamme syntyvää 

ilmastokuormaa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä, vähentämällä nykyistä fossiilisten polttoaineiden 

käyttöä ja vahvistamalla ilmastoystävällisiä ruokavalintoja toiminnoissamme. 

• Kehitämme vastuullisia ostoprosesseja, tähtäämme kestävään materiaalien käyttöön ja lisäämme materiaalien 

kiertoa toiminnassamme. 
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