Reettorit ry:n kestävän kehityksen
strategia

JOHDANTO
Reettorit ry:n kestävän kehityksen strategia antaa suuntaviivat ainejärjestön kestävän
kehityksen mukaiselle toiminnalle. Kestävän kehityksen strategiassa määritellään kestävän
toiminnan tavoitteet ja tehtävät sekä niiden toteuttaminen ja seuranta.
Ympäristöministeriö määrittelee kestävän kehityksen maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja
paikallisesti tapahtuvana jatkuvana ja ohjattuna yhteiskunnallisena muutoksena, jonka
päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet
(https://ym.fi/mita-on-kestava-kehitys, 28.10.2021). Strategia on koottu tämän määritelmän
perusteella. Tämä strategia perustuu Reettorit ry:n strategiassa määritettyihin arvoihin.
KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT
Ekologinen kestävyys
Reettorit ry sopeuttaa toimintansa pitkällä aikavälillä luonnon kantokyvyn mukaiseksi ja
huomioi sen toiminnassaan. Reettoreiden omissa tapahtumissa tarjoillaan vain
kasvisruokaa. Tapahtumissa lajitellaan jätteet mahdollisuuksien mukaan ja vältetään
hävikkiä. Järjestön hankintoja tehdessä pyritään uusiokäyttöön esimerkiksi
välttämällä kertakäyttöastioita sekä hankkimalla koristeita ja tavaroita, joita voi hyödyntää
useammissa tapahtumissa. Jäsenistölle järjestetään myös ulkoilutapahtumia, jossa
jäsenistö pääsee tutustumaan lähialueen luontoon.
Esimerkiksi yritysvierailuissa tai tapahtumissa, jotka sijoittuvat Tampereen ulkopuolelle,
suositaan julkista liikennettä ja pohditaan ylipäätään, tuoko tapahtuman järjestäminen
lähitapahtumana sille lisäarvoa. Ulkomaan ekskursioissa tiedostetaan matkustamisesta
aiheutuvat päästöt sekä mahdollisuuksien ja resurssien mukaan keskustellaan
mahdollisuuksista kompensoida aiheutuneita päästöjä.
Ainejärjestötilaa ylläpidetään energiatehokkaasti. Ympäristövastaavan vastuulla on, että
sähkölaitteet, myös jääkaappi, sammutetaan kesän ajaksi. Ainejärjestötilan käytöstä
syntyvien jätteiden kierrätystä tehostetaan. Tilan käytöstä syntyvää ruokahävikkiä seurataan
ja tilanteeseen puututaan tarpeen mukaan.
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Taloudellinen kestävyys
Reettorit ry valitsee yhteistyökumppanikseen toimijoita, jotka noudattavat Reettorit ry:n
strategiassa määriteltyjä arvoja. Toiminnassa suositaan kiertotaloutta ja tapahtumiin
tarvittavia välineitä lainataan, ostetaan käytettynä tai tehdään itse.
Taloudellisessa toiminnassa turvataan myös seuraavan hallituskauden toiminta käyttämällä
varoja suunnitelmallisesti ja harkitusti. Tulevaisuuden toiminnassa kartoitetaan vakaampien
tulonlähteiden hankkimisen mahdollisuutta jokavuotisten sponsoreiden hankinnan lisäksi.
Toiminta ja tapahtumat pidetään edullisina, jotta jokaisella jäsenellä olisi mahdollisuus
osallistua toimintaan. Myös täysin maksuttomia tapahtumia tulee järjestää.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys
Reettorit ry luo jokaiselle jäsenelleen turvallisen tilan, johon voi tulla omana itsenään.
Sitoudumme yhdenvertaisuuden periaatteisiin. Ableistiseen, rasistiseen, sukupuoleen
perustuvaan syrjintään tai muuten loukkaavaan toimintaan puututaan välittömästi sitä
havaittaessa.
Tapahtumiin nimetään turvahenkilö, joka esitellään sekä tapahtumasta tiedottaessa että itse
tapahtumassa. Jokainen on kuitenkin vastuussa omasta käytöksestään ja hyvän
reettorihengen ylläpitämisestä. Yhdenvertaisuus- ja sosiaalipoliittinen vastaava toimii
järjestön häirintäyhteyshenkilönä, johon voi ottaa yhteyttä kaikkina ajankohtina myös
anonyymisti.
Kaikkeen toimintaan voi osallistua alkoholittomasti ja myös kokonaan alkoholittomia
tapahtumia järjestetään. Varmistetaan, että kaikkiin sisätiloissa järjestettäviin tapahtumiin
osallistuvat pääsevät tapahtumatilaan esteettömästi.
Reettoriperinteitä luodaan ja ylläpidetään. Hyväksytään myös se, etteivät kaikki perinteet
kestä aikaa ja niitä tulee tarkastella kriittisesti. Esimerkiksi sitsilauluja tarkastellaan
säännöllisesti ja niitä päivitetään tarvittaessa, kun laulukirjasta tehdään uusi painos.
Reettorit ry:n viestintä tulee olla saavutettavaa niin nettisivuilla kuin päivittäisessä
viestinnässä.
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TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA
Kestävän kehityksen strategiaa toteutetaan kestävän kehityksen suunnitelman avulla ja
sen toteutumista seurataan säännöllisesti osana toimintakertomustyötä. Seurantatyön
päävastuu on ympäristövastaavalla sekä yhdenvertaisuus - ja sosiaalipoliittisella
vastaavalla yhdessä puheenjohtajan kanssa, mutta tavoitteiden toteutumisesta
toiminnassa vastaa koko hallitus. Kestävän kehityksen toiminnasta viestitään avoimesti ja
se on näkyvää koko jäsenistölle. Kestävän kehityksen strategia huomioidaan myös
yhdistyksen vuosittaista toimintasuunnitelmaa laatiessa.
Myös jäsenistöä osallistetaan ainejärjestön kestävän kehityksen toiminnan kehittämiseen
tarjoamalla mahdollisuuksia ideointiin ja erilaisissa työryhmissä toimimiseen. Kestävän
kehityksen toimintaa mitataan muun palautteen keruun yhteydessä.
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