
Matrix ry:n ympäristösuunnitelma vuodelle 2021

Ympäristöstä huolehtiminen kuuluu velvollisuuksiimme. On päätetty laatia vuosittain yhteinen
ympäristösuunnitelma, jota Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry (jatkossa Matrix) noudattaa,
sillä suurella ainejärjestöllä on sen järjestämän toiminnan tähden huomattava mahdollisuus
vaikuttaa ympäristöasioihin.

1. Tilojen käyttö
1.1. Roskien lajittelu

Lajittelemme roskat mahdollisimman monipuolisesti. Opiskelijahuoneessamme Komerossa
(jatkossa Komero) keräämme bio- ja sekajätteen, sekä pahvin ja paperin erikseen. Mikäli tyhjiä
muovipulloja tai tölkkejä kertyy Komeroon, palautamme ne asianmukaisiin kierrätyspisteisiin.
Huolehdimme myös matematiikan ja tilastotieteen osaston kanssa kierrätyksestä kampuksella.

Näitä samoja roskien lajittelun periaatteita noudatamme mahdollisuuksien mukaan
kerhohuoneellamme Leppätalon Matlu-klusterilla. Matlu-klusterilla voimme monen järjestön
kanssa samassa tilassa toimiessamme kannustaa myös muita järjestöjä ja yksilöitä
kierrättämään.

Myös esimerkiksi ulkoilmatapahtumissa keräämme ja kierrätämme roskat, ja huolehdimme siitä,
että tapahtumaympäristö jää siistiksi.

1.2. Energian kulutus

Periaatteemme on, että sähkön ja veden kulutusta tulee hillitä. Sammutamme Komeron ja
Matlu-klusterin valot ja laitteet tilojen ollessa tyhjillään sekä kiinnitämme huomiota sähkön ja
veden kulutukseen etenkin ruuan valmistamisen ja siivoamisen yhteydessä. Veden
säästämiseksi Komerossa pyydetään jäsenistöä välttämään juoksevan veden käyttöä
tiskatessa.

Matrix välttää turhaa tulostamista. Nettisivuiltamme löytyy kaikki ajankohtainen dokumentaatio,
esimerkiksi kokouksien pöytäkirjat ja niiden esityslistat. Matrixin jäsenrekisteri on muutettu
kokonaan sähköiseksi ja kulunkorvausjärjestelmä muutetaan vuoden 2021 aikana sähköiseksi.
Myös tapahtumiin ilmoittautuminen ja pääsylippujen käyttö käy sähköisesti.

Matkustaessa käytämme kimppakyytejä tai julkista liikennettä. Lyhyet matkat Matrix kulkee
jalan.

2. Hankinnat



2.1. Omaisuus
Komerossa huonekalujen ja muiden suurempien tavaroiden hankinnassa suosimme
kierrätyskeskuksia tai muuten tavaran uudelleenkäyttöä. Sekä uusien kalusteiden hankinnoissa
että vanhojen tavaroiden hävityksessä otetaan ympäristöystävällisyys huomioon. Komeroon
hankittavat uudet huonekalut ja tavarat hankitaan jäsenistön toiveet huomioiden sen
varmistamiseksi, ettei turhaa tavaraa kerry huoneeseen.

Jatkamme Komeron kirjaston ylläpitoa, jotta jäsenistömme voi käyttää kirjoja kampuksella niiden
ostamisen sijaan.

2.2. Muut hankinnat

Matrix ei korvaa käyttöönsä ostettuja muovipusseja, vaan virkailijoita ohjeistetaan käyttämään
Matrixilta löytyviä kestokasseja ostosten kantamiseen.

Hankkiessa jäsenistölle esimerkiksi huppareita, paitoja tai kangaskasseja pidetään näiden
vastuullisuus mielessä. Mahdolliset tilauspaikat kilpailutetaan ja valinnassa pyritään
huomioimaan tilauksen eettisyys ja ympäristöystävällisyys.

3. Tapahtumat
3.1. Sitsit

Järjestäessämme ruokatarjoiluja tapahtumissamme, huomioimme niiden ympäristövaikutukset.
Kertakäyttöastioita käytämme vain poikkeustapauksissa, sillä niin Komerosta kuin
Matlu-klusteriltakin löytyy käytettävissä olevaa astiastoa. Esimerkiksi Uuden Ylioppilastalon
Alina-salissa järjestettävissä tapahtumissa astiat pyritään vuokraamaan muilta tahoilta.
Mahdollisuus vuokrata sitseille uudelleenkäytettäviä pöytäliinoja selvitetään
tapahtumakohtaisesti.

Sitseillä ja vuosijuhlilla tarjoillaan menu, joka mitoitetaan tarkasti osallistujamäärän mukaiseksi.
Ruokahävikkiä minimoidaan jakamalla mahdollisesti ylijääneet tarjoilut osallistujien ja
järjestäjien kesken. Menun laatimisessa suositaan kasvisruokaa ja satokauden tuotteita. Lihan
ja kalan alkuperä ja vastuullisuus arvioidaan WWF:n liha- ja kalaoppaiden mukaan.1

3.2. Kokoustarjoilut ja Komeron myyntitoiminta

1 Lihaopas: https://wwf.fi/lihaopas/
Kalaopas: https://wwf.fi/kalaopas/

https://wwf.fi/lihaopas/
https://wwf.fi/kalaopas/


Muiden tapahtumien tarjoiluissa suositaan kasviperäisiä ja ympäristöystävällisiä
tarjoiluvaihtoehtoja. Pakkausmateriaaleista muodostuvaa jätettä vähennetään valmistamalla itse
tarjoiluja.

Komerossa harjoitetaan kahvin, karkkien ja teen myyntiä. Kahvimaitona tarjotaan kotimaista
maitoa sekä kasvimaitoa. Muiden elintarvikkeiden hankinnassa suositaan tuotteita, jotka ovat
osoittautuneet jäsenistön suosimiksi hävikin välttämiseksi. Parasta ennen -päiväyksen
ohittaneita tuotteita jaetaan ilmaiseksi halukkaille. Vuonna 2021 selvitetään mahdollisuutta
integroida hävikkituotteiden hankintaa Komeron myyntitoimintaan.

4. Vaikuttaminen
4.1. Ympäristökasvatus

Esimerkillään Matrix kannustaa jäsenistöään huomioimaan ympäristöä ja noudattamaan
vastaavia toimia kotonaan.

Luontokohteisiin, kuten esimerkiksi luonnonpuistoihin, järjestetään ekskursioita
luontokasvatuksen integroimiseksi muuhun toimintaan. Matrixin nimittämän ympäristövastaavan
vastuulla on järjestää ympäristöteemaisia tapahtumia ja tempauksia jäsenistölle vuoden
mittaan.

Seuraamme HYYn ja Helsingin yliopiston toimia ympäristön eduksi ja pyrimme pysymään
uudistusten perässä.

4.2. Ympäristömääräraha

Vuonna 2021 on päätetty ottaa käyttöön vuosittainen 20€ arvoinen ympäristömääräraha, jonka
kohteesta päättää ympäristövastaava. Kohde hyväksytään hallituksen kokouksessa ja
käytetään kokonaisuudessaan lahjoituksena valitulle kohteelle.

5. Koulutus

Komerossa järjestetään uusille opiskelijoille käyttökoulutus, jossa käydään läpi myös
kierrättäminen Komerossa. Matrixin klusteri-avaimelliset osallistuvat myös Matlu-klusterin
koulutuksiin, joissa lajitteluasiat käydään tarkasti läpi.


