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Ympäristösuunnitelma 

 

Jokaisen tulee huolehtia ympäristön hyvinvoinnista kaikessa toiminnassaan. Tämä tarkoittaa kestävää 

kulutusta ja hankinnoista muodostuvien raaka-aineiden kierrättämistä. Domus Gaudiumin 

osakunnilla ympäristö huomioidaan käytännössä hankkimalla vain tarpeellisia ja laadukkaita 

tarvikkeita eli turhaa kulutusta vähentämällä sekä kierrättämällä kaikki kierrätyskelpoinen materiaali.  

 

Tämän ympäristösuunnitelman tarkoituksena on määritellä osakuntien tavoitteet ympäristön 

huomioon ottamisessa sekä toimet, joilla tavoitteisiin päästään. Ympäristösuunnitelma on 

osakuntatoiminnassa noudatettavana ohjeena kaikille osakuntalaisille. 

 

Jätteiden lajittelu ja kierrätys 

 

Osakunnalla lajitteluohjeet löytyvät keittiöstä, toimistosta ja lehtihuoneesta. Kunnolliset ohjeet ja 

tarpeelliset astiat kierrätettäville asioille helpottavat lajittelua. Keittiön ovissa ja kierrätyspisteen 

yhteydessä on selkeästi ilmaistu, biojätteen, lasin, metallin, pahvin ja kartongin, ongelmajätteen sekä 

sekajätteen astiat. Toimistossa ja lehtihuoneessa on paikka paperin keräykselle. Roskakatos on 

kaikkien löydettävissä. Päivystäjät huolehtivat jätteiden toimittamisesta keräysastioihin. Lajittelusta 

ovat vastuussa kaikki osakuntalaiset.  

 

Jätteiden synnyn vähentäminen ja vastuulliset hankinnat 

 

Domus Gaudiumin osakunnat pyrkivät lajittelemaan ja kierrättämään, mutta myös vähentämään 

jätteiden syntyä. Kokouksissa ja juhlissa käytetään oikeita astioita ja kertakäyttöastioiden käyttöä 

vältetään. Selvitetään isännistön mahdollisuutta siirtyä kestomuovisiin tuoppeihin tai mukeihin. 

Osakunnalla käytetään käsienpesualtaiden yhteydessä ja keittiössä kangaspyyhkeitä, jotka osakunnan 

siivooja vaihtaa ja pesee. Osakunnan omat lehdet painetaan ympäristömerkitylle paperille, eikä niitä 

postiteta automaattisesti kaikille osakuntalaisille. Jokaisen osakuntalainen huolehtii, että valot ja 

laitteet ovat pois päältä silloin kun niitä ei tarvita. 



 Biojätteen synnyn ehkäisyssä jokainen osakuntalainen on tärkeässä roolissa. Ostetaan elintarvikkeita 

vain sen verran mitä on arvioitu kulutettavan, otetaan lautaselle vain mitä jaksetaan syödä ja viedään 

juhlista ylijäänyt ruoka rasioissa kotiin. Ei anneta jääkaappeihin, laatikoihin ja pakastimiin kertyä 

elintarvikkeita vanhentumaan ja pilaantumaan. Osakuntalaisia kannustetaan kiinnittämään huomiota 

biojätteen muodostumisen vähentämiseen.  

 

Vastuulliset hankinnat tarkoittavat harkittuja ja kestäviä valintoja. Ruokakaupassa käydään vanhan 

muovikassin tai kestokassin kanssa. Suositaan erityisesti ympäristömerkittyjä tuotteita, luomua ja 

reilua kauppaa. Kalliimpi mutta pitkäikäinen ja laadukas tuote on parempi hankinta kuin halpa 

kertakäyttötuote. Laitehankinnoissa kiinnitetään huomiota energiankulutukseen.   Kestävä valinta on 

ostaa vain sitä, mitä oikeasti tarvitaan.  

 

Toteuttaminen ja seuranta 

 

Ympäristösuunnitelman toteuttaminen on kaikkien osakuntalaisten vastuulla. Tapahtumien järjestäjät 

ovat erityisesti vastuussa siitä, että ympäristöön huomioonottaminen on hallussa. Virkoja siirrettäessä 

on tähdennettävä ympäristösuunnitelman noudattamista ja annettava ohjeet kierrätyksestä. 

Huoneistotoimikunnan ympäristövastaava seuraa ympäristöstrategian toteutumista ja 

ajanmukaisuutta ja ehdottaa siihen muutoksia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yhdenvertaisuussuunnitelma  

 

 

Yhdenvertaisuus tarkoittaa yhdenvertaisten lähtökohtien varmistamista kaikille. Yhdenvertaisuuden 

tulee olla kantava teema osakuntatoiminnassa, sillä toimimme yhdessä toisten, erilaisten ihmisten 

kanssa. Yleisenä ohjenuorana voidaan pitää lausahdusta: kohtele toisia, kuin haluaisit itseäsi 

kohdeltavan. Tavoitteena on ilmapiiri, jossa jokainen saa itse päättää mitä haluaa kertoa muille 

yksityisasioistaan, liittyi se sitten seksuaalisuuteen tai maailmankatsomukseen. Toisaalta jokaisella 

on myös oikeus tuoda nämä asiat julki ilman pelkoa tuomitsemisesta tai kiusaamisesta. Ihmisten 

välinen tasa-arvo, suvaitsevaisuus, vuorovaikutus ja aito kohtaaminen ovat ensiarvoisia tekijöitä 

yhdenvertaisen ilmapiirin luomisessa. Monikulttuurisuus nähdään voimavarana eikä rasitteena. On 

tärkeää ymmärtää ihmisten moninaisuus.  

-Terveydentila ja toimintakyky: Heikentynyt terveydentila tai vammaisuus voi olla merkittävä 

yhdenvertaisuutta rajoittava tekijä. Fyysinen esteettömyys varmistaa terveydentilasta ja 

toimintakyvystä riippumattoman mahdollisuuden olla mukana osakunnan toiminnassa. Viestinnällä 

pyrimme tiedottomaan esteettömyydestä tapahtumissa. 

 

-Vakaumus: Toisen ihmisen uskonnollisen ja poliittisen vakaumuksen kunnioittaminen. 

 

-Sukupuoli, seksuaalisuus ja seksuaalinen suuntautuminen: Sukupuoli, sukupuoli-identiteetti tai 

sukupuolen ilmaisu ei tule olla esteenä toimintaan osallistumiselle.  

Monikulttuurisuus ja kieli: Etnisyyden sukupuolen, vammaisuuden tai kielitaidon ei tule olla esteenä 

toimintaan osallistumiselle. 

-Ikä ja perheelliset: Ikä tai perhetausta/tilanne ei ole vaikuta mahdollisuuksiin osallistua toimintaan. 

Osakunnan toiminnassa pyritään yhdenvertaisuuteen. Avoin ja ystävällinen ympäristö mahdollistaa, 

että jokainen saa olla oma itsensä. Osakunnalle pääsee hissillä, meillä on käytössä unisex-vessat ja 

kaikki virat ovat avoimia sukupuolesta riippumatta. Domus Gaudiumin osakunnilla on turvallisen 

tilan periaatteet. Mikään psyykkinen ja fyysinen väkivalta, häirintä ja kiusaaminen ei ole sallittua.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


