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POHJALAISEN VALTUUSKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA
Ympäristöohjelma ja sen toimeenpano
Pohjalaisen Valtuuskunnan ympäristöohjelma on tarkoitettu kokoamaan yhteen asiat ja teot,
joilla Pohjalainen Valtuuskunta, valtuuskunnan alaiset kerhot, pohjalaiset osakunnat (EteläPohjalainen Osakunta, Vasa nation ja Pohjois-Pohjalainen Osakunta), niiden kerhot sekä kaikki
yhteisön jäsenet huomioivat ympäristöä toiminnassaan Ostrobotnia-talolla. Ohjelman
tarkoituksena on opastaa eri toimijoita entistä parempaan ja vähemmän ympäristöä
kuluttavaan toimintaan. Kullakin Osakunnalla voi olla Pohjalaisen Valtuuskunnan
ympäristöohjelman lisäksi omia ohjeitaan, mutta niiden toivotaan olevan linjassa tämän
ohjelman kanssa.
Ympäristöohjelma ei ole sääntö, mutta Pohjalainen Valtuuskunta toivoo, että koko yhteisö
noudattaisi ympäristöohjelmaa. Ympäristöohjelman toimeenpanosta ja valvonnasta vastaa
Pohjalaisen Valtuuskunnan ympäristövastaava yhdessä muun valtuuskunnan sekä osakuntien
vastaavien virkailijoiden kanssa. Mikäli Pohjalaiselle Valtuuskunnalle ei valita jonain vuonna
ympäristövastaavaa, vastaa valtuuskunta yhdessä osakuntien vastaavien virkailijoiden kanssa
ohjelman toimeenpanosta ja valvonnasta.
Ympäristöohjelman päivittämisestä vastaa Pohjalaisen Valtuuskunnan ympäristövastaava.
Mahdolliset muutostarpeet on tarkistettava kolmen vuoden välein, jolloin ympäristöohjelma
tuodaan uudelleenhyväksyttäväksi Pohjalaiselle Valtuuskunnalle. Mikäli ohjelmaa on tarve
päivittää useammin, voidaan näin tehdä.
Osakuntatilat ja ylläpito
Osakuntatilat sijaitsevat Ostrobotnia-talon viidennessä
kerroksessa. Lisäksi osakuntien käytössä on tiloja kellarikerroksesta (Möykkä ja saunatila).
Tiloja käyttävät kolmen pohjalaisen osakunnan lisäksi monet valtuuskunnan ja osakuntien
yhteydessä toimivat kerhot.
Osakuntatilojen ylläpidossa, korjauksissa ja hankinnoissa panostetaan ennen kaikkea laatuun.
Siivousvälinehankinnoissa painotetaan mahdollisuuksien mukaan suomalaisia ja/tai
ympäristömerkin saaneita tuotteita. Osakuntatilojen hyvä ylläpito pidentää osakuntatilojen
käyttöikää ja vähentää remonttien tarvetta.
Kalusto
Osakuntatiloissa on paljon arvokkaita vanhoja kalusteita. Näiden ylläpitoon ja korjaamiseen
panostetaan, sillä uusien kalusteiden hankinta kuluttaa aina luonnonvaroja. Lisäksi vanhat
kalusteet ovat osa pohjalaisten osakuntien sekä talon historiaa ja perinteitä.

Uusi kalusteita hankittaessa Pohjalainen Valtuuskunta ja pohjalaiset osakunnat panostavat
tuotteiden
laatuun.
Uusia
tuotteita
hankkiessa
panostetaan
kotimaisiin,
ympäristömerkittyihin ja/tai kierrätystuotteisiin. Kalustosta pyritään myös pitämään
mahdollisimman hyvää huolta korjaten ja siisteydestä huolehtien, jotta käyttöikä pysyisi
mahdollisimman pitkänä.
Mikäli kalusto rikkoutuu korvauskelvottomaksi, kierrätetään tuote asianmukaisesti
viranomaisten kierrätysohjeita noudattaen.
Toimintatavat
Osakuntatiloissa järjestetään paljon erilaista toimintaa. Toimintatapoja muokkaamalla
voidaan vähentää ympäristön kuormitusta huomattavasti. Erityisen tärkeää on jätteiden ja
energiankäytön vähentäminen kaikessa toiminnassa. Lisäksi jokainen vastaa osakuntatilojen
siisteydestä omalta osaltaan ja tapahtumajärjestäjät tapahtumiensa osalta.
•
•
•

Paperinkulutus: Kokouksiin tulostetaan sen verran asiakirjoja kuin on tarpeen.
Tulostuksessa suositaan kaksipuolisia tulostamista. Turhaa tulostusta vältetään.
Kokouksen ja muun käytön jälkeen paperijäte kierrätetään asianmukaisesti.
Energiankulutus: Tiloissa ei pidetä turhaan valoja tai muita sähkölaitteita päällä. Joka
päivä viimeisenä osakuntatiloista poistuva ihminen huolehtii, että valot ja muut
laitteet ovat poissa päältä.
Tarjoilut: Osakuntakeittiössä on yhteistä kahvia ja teetä, ja ne hankitaan jatkossa
mahdollisimman usein Reilun kaupan tuotteina. Tapahtumiin ja kokouksiin hankitaan
tarjoiluja osallistujaodotuksen mukaisesti, ja tarjoiluastioina käytetään kestoastioita,
ei kertakäyttöastioita. Pohjalainen Valtuuskunta kannustaa tapahtumajärjestäjiä ja
kokouskahvittajia hankkimaan tarjoilut mahdollisuuksien mukaan kotimaisina ja
paikallisesti tuotettuina tai Reilun kaupan tuotteina. Tapahtumista ylijäävä ruoka
annetaan joko osallistujille mukaan tai sijoitetaan osakuntakeittiöön tiedolla, koska
tarjoilu on tehty ja onko jäljelle jäänyt osa jollekin varattu vai saako sen syödä kuka
vain.

Jätteet
Jätteiden lajittelun tavoitteena on kierrättää kaikki toiminnasta syntyvä jäte asianmukaisesti.
Toiminnassa syntyy paljon keittiöjätettä, paperiroskaa sekä tölkki- ja lasiroskaa. Ostrobotniatalon sisäpihalla on kattavasti keräysastiat monelle eri jätteelle.
•
•
•

Lasit: Osakuntakeittiössä on oma roska-astiansa lasijätteelle. Lasikeräys sijaitsee
Ostrobotnia-talon sisäpihalla. Keräyslaatikko on lukitun luukun alla, joten lasijätteen
kierrätys tehdään yhteistyössä niiden henkilöiden kanssa, joilla on avain luukkuun.
Metalli: Osakuntakeittiössä on oma roska-astiansa metallijätteelle. Metallikeräys
sijaitsee Ostrobotnia-talon sisäpihalla. Keittiön roska-astia tyhjennetään sisäpihan
metallikeräykseen aina tarvittaessa.
Biojäte: Osakuntakeittiössä on oma roska-astiansa biojätteelle. Biojätteen keräysastia
sijaitsee Ostrobotnia-talon sisäpihalla. Koska biojätettä syntyy runsaasti erityisesti
erilaisten tapahtumien yhteydessä, tyhjätään keittiön biojäteroska-astia aina

•
•
•

•

tapahtumien jälkeen.
Pahvit: Ostrobotnia-talon sisäpihalla ei ole varsinaista pahvinkeräyspistettä, mutta
sisäpihalla on muiden keräysastioiden yhteydessä pahvipuristin, jonne toiminnassa
syntyvä pahvijäte viedään.
Lehdet ja paperi: Osakuntatiloihin tulee paljon lehtiä ja lisäksi monissa kokouksissa
syntyy paljon paperijätettä. Paperijäte kerätään toimistokäytävässä olevaan isoon
vihreään roska-astiaan.
Sekajäte: Sekajätettä kerätään paitsi osakuntakeittiön roska-astiaan myös muihin
roska-astioihin ympäri osakuntatiloja. Tapahtumien jälkeen tapahtumajärjestäjät
huolehtivat siitä, että roskat viedään Ostrobotnia-talon sisäpihalla olevaan sekajätteen
keräysastiaan.
Paristot: Paristojätettä syntyy osakuntatiloissa melko vähän. Paristot viedään
keittiössä olevaan paristonkeräykseen. Pohjalaisen Valtuuskunnan Ympäristövastaava
vastaa paristojen asianmukaisesta kierrätyksestä.

Muut asiat
Pohjalaiset osakunnat ovat usein edustettuna muiden osakuntien ja järjestöjen juhlissa niin
Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Pohjalainen Valtuuskunta kannustaa edustajia
muistamaan eri valintojen ympäristökuormitukset myös edustettaessa. Esimerkiksi
matkustaessa tulisi huomioida matkustustavan ilmasto- ja muun ympäristökuormituksen ja
pyrkiä valitsemaan mahdollisimman vähän saastuttava matkustustapa. Myös edustuslahjaan
Pohjalainen Valtuuskunta toivoo kiinnitettävän huomiota.
Pohjalainen Valtuuskunta kannustaa osakuntia, osakuntien jäseniä sekä kaikkia kerhojaan
kiinnittämään entistä enemmän huomiota arjen valintoihin myös osakuntatilojen
ulkopuolella.

