
TAPAHTUMAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNNITELMA

Esimerkki täytetystä tapahtuman kestävän kehityksen suunnitelmasta

TAPAHTUMA

Järjestön joulumyyjäiset, paikallisen VPK:n tiloissa

KUINKA PALJON TAPAHTUMAAN ODOTETAAN YLEISÖÄ?

Noin 200

LIIKENNE

Miten tapahtumapaikalle tullaan ja onko ohjeistusta?

Paikka on hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella.
Mainosjulisteessa on ohjeistus. Siltä varalta että ihmisiä silti
saapuu paikalle autolla, laitetaan tienvarteen ohjeet. Tarkkaillaan
autolla tulijoiden määrää ja jos näyttää että autoliikenne lisääntyy
liikaa, voidaan ensi vuonna harkita pysäköintimaksun käyttöönottoa.

Miten tavarat kuljetetaan tapahtumapaikalle?

Järjestetään yhteiskuljetuksia

Miten esiintyjät saapuvat paikalle?

Pikkubändi saapuu soittimineen paikalle kimppakyydillä.

Miten yleisö saapuu paikalle?

Ohjeistettu käyttämään julkisia

Onko tapahtuma esteetön?

Tilaan pääsee ja tilassa voi liikkua pyörätuolilla.

Kenen vastuulla?

Teea Taloudenhoitaja

HANKINNAT

Mitä tapahtumaan pitää hankkia (laitteet, rakenteet,
toimistovälineet, palkinnot, ruokailuvälineet, banderollit yms.)?

Pöydät, mainokset, arpajaispalkinnot, astiat, grilli, siivousvälineet
ja aineet, makkarat, mehu, äänentoisto



Onko hankintoihin kriteereitä?

Ostetaan ympäristömerkittyjä pesuaineita, ruoassa myös
kasvisvaihtoehto, vuokrataan aina kun mahdollista. Hankitaan
arpajaispalkinnoiksi jotain hyödyllisiä tavaroita tai esimerkiksi
aineettomia lahjoja kuten kasvomaalaus tai elokuvalippu.

Mitä voi vuokrata tai lainata?

Paikan päältä saadaan lainaan keittiötarvikkeet myös kestoastiat ja
siivousvälineet, grilli lainataan, pöydät vuokrataan

Kenen vastuulla?

Simo Sihteeri

ENERGIA

Mihin tarvitaan sähköä ja lämmitystä?

Jääkaappi, kahvinkeitin, valot, äänentoisto

Miten energiansäästötoimenpiteitä toteutetaan?

Kahvi laitetaan termoskannuun, valot sammutetaan tiloista joita ei
käytetä, äänentoistolaitteet eivät ole turhaan päällä (ei edes
valvevirrat)

Hankitaanko ekosähköä?

Tilaisuuden järjestäjä ei voi vaikuttaa sähköön. Kerromme tilan
vuokraajalle ekosähköstä.

Kenen vastuulla?
Pekka Puheenjohtaja

RUOKA

Millaista ruokaa tilaisuudessa tarjotaan?

Joulupuuro, grillissä makkaraa, vaihtoehtona soijamakkara

Miten tarjoiluissa huomioidaan keke-näkökohdat?

Kotimaisuus, lähituotanto ja kasvis huomioidaan. Tee ja kahvi
ostetaan reilunkaupan tuotteita

Millaisilta astioilta syödään?

Kestoastiat. Makkarat eivät tarvitse lautasia. Kahvi ja mehu juodaan
posliinikupeista

Mihin ylijäämä ruoat laitetaan?
Kaikkia järjestelyihin osallistuvia muistutetaan ottamaan rasioita ja
pusseja mukaan mihin ylijäänyt ruoka voidaan laittaa. Joitakin ruokia
esim. makkaroita voidaan myös pakastaa myöhempää käyttöä varten.

Kenen vastuulla?
Ansku Aktiivi



JÄTTEET

Millaista jätettä tapahtumassa syntyy?

Pahvi ja kartonki: pakkaukset
Biojäte: Kahvinporot, teepussit, makkaranjämät, servetit
Sekajäte: Kahvipussit (ellei säästetä askarteluun)

Miten jätteen synnyn ehkäisy on huomioitu?

Ei kertakäyttöastioita
Ei pillimehuja vaan tiivistettä

Onko tapahtumassa mahdollista lajitella jätteet? Miten?

Seuraavat hyötyjakeet kerätään omiin astioihin:
Pahvi ja kartonki, biojäte.

Miten lajitteluun opastetaan?

Roskiksissa on lajitteluohjeet, työntekijät ohjeistetaan

Miten astiat tyhjennetään?

Pahvit viedään yleiseen keräyspisteeseen ja bio- ja sekajäte VPK:n
Pihalla oleviin astioihin

Miten tapahtumapaikan siivous hoidetaan?

Jätevastaava on kerännyt siivoustiimin omasta porukasta, joka hoitaa
loppusiivouksen

Kenen vastuulla?

Teppo Tarkka

TYÖNTEKIJÄT JA KOULUTUS

Mistä työntekijät?

Työntekijät ovat oman järjestön vapaaehtoisia

Miten työntekijät koulutetaan?

Työntekijät koulutetaan ennen tapahtumaa kertomalla heille keke-
suunnitelmasta (osa on myös mukana laatimassa suunnitelmaa).
Lisäksi koulutus ennen tapahtuman alkua tapahtumapaikalla, jolloin
tutustutaan käytännössä keke-toimiin.
Jokainen vastuuhenkilö kertoo ja kouluttaa omaan vastuualueeseensa
liittyen.



VIESTINTÄ

Miten ympäristötoimista viestitään työntekijöille ja yleisölle?

Työntekijöille oma koulutus.
Yleisöä kehotetaan kutsussa saapumaan paikalle julkisilla. Kerrotaan,
miten kulku lastenvaunujen ja pyörätuolien kanssa on huomioitu.
Jätelajitteluun on ohjeet.
Tapahtuman keke-asioita on nostettu esiin tiedotteessa

Kenen vastuulla?

Tiina Tiedottaja

MUUTA HUOMIOITAVAA


