VASTUULLISEN TAPAHTUMAJÄRJESTÄMISEN MUISTILISTA
Olympiakomitean yksin tai yhdessä muiden kanssa järjestämämme tilaisuudet ja tapahtumat
edustavat arvojamme:
Yhdessä – rohkeasti
Ilo – ei otsa rypyssä
Kunnioitus – yksilöllisesti – yhdenvertaisesti
Vastuullisuus – ei hinnalla millä hyvänsä
Erinomaisuus – kunnianhimoisesti – vaikuttavasti
Muistilista on tehty Olympiakomitean vastuullisuuskompassin liitteeksi ja ohjeeksi henkilöstölle.
Ohjeeseen on poimittu vastuullisuuskompassin tapahtumajärjestämiseen liittyvät ehdot.
Ohjeet koskevat kaikki Olympiakomitean järjestämiä tilaisuuksia. Muistilistan kohdat on jaoteltu
pakollisiksi (P) ja suosituksiksi (S).
TALOUDELLISESTI VASTUULLISESTI
Järjestömme merkittäviin, yli 100 € / henkilö maksaviin avaintapahtumiin kutsuttavista henkilöistä
päättää pääsihteeri.
Hankintamenetelmät alle ja yli 7 000 euron hankinnoissa, ks. vastuullisuuskompassi.
Kokoukset ja tilaisuudet järjestämme tarkoituksenmukaisesti ja kustannustietoisesti noudattaen
hankinnan käytäntöjä.
MUISTILISTA – TALOUS JA HALLINTO
P
Hintavertailu tehdään tapahtuman yksittäisen hankinnan ollessa alle 7 000€.
P
Kilpailutus tehdään tapahtuman yksittäisen hankinnan (kuten tuotanto, viestintä)
ollessa yli 7 000€.
P
Tapahtumassa ei teetetä palkkatyötä vastaavaa työtä vapaaehtoisilla. Sopivaa
vapaaehtoistyötä ovat mm. palvelutehtävät ja kevyet hallinnolliset tehtävät.
P
Tapahtuman vapaaehtoisista huolehditaan lakien ja hyvien tapojen mukaisesti.
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SOSIAALISESTI VASTUULLISESTI
Panostamme saavutettavuuteen, esteettömyyteen ja etäosallistumismahdollisuuksiin. Kiinnitämme
erityistä huomiota osallistujien, puhujien ja esiintyjien diversiteettiin.
MUISTILISTA – YHDENVERTAISUUS
P
Tapahtumapaikka on esteetön liikuntarajoitteisille.
P
Tapahtuma on kaikille avoin ikään, sukupuoleen, etniseen tai uskonnolliseen
taustaan katsomatta.
P
Osallistujien erityistarpeet kysytään ilmoittautumisvaiheessa (esim.
ilmoittautumislomakkeessa mahdollinen erityisruokavalio ja muut erityistarpeet).
P
Tarjoiluissa huomioidaan osallistujien erikoisruokavaliot.
P
Tapahtuman esiintyjät ja puhujat edustavat kumpaakin sukupuolta.
P
Tapahtumassa mahdollistetaan avoin keskustelu.
S
Tapahtuman esiintyjät ja puhujat edustavat monipuolisesti yhteiskuntaa ja eri
näkökulmia.
S
Tapahtumaan on etäosallistumismahdollisuus.
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Tapahtumaan järjestetään tarpeen mukaan tulkkaus.
Tilassa on induktiosilmukka ja puhujat käyttävät mikrofonia.
Toiminnallisia osioita suunniteltaessa huomioidaan, miten toimintakyvyltään
erilaiset ihmiset voivat osallistua aktiviteetteihin.
Maksullisissa tilaisuuksissa osallistujan tarvitsemalta henkilökohtaiselta avustajalta
ei lähtökohtaisesti peritä osallistumismaksua.
Tapahtumasta kerätään palautetta ja palaute käsitellään.

EKOLOGISESTI VASTUULLISESTI
Järjestämämme kooltaan merkittävät (yli 2000 kävijää) tapahtumat ovat Ekokompassin standardien
mukaisia. Kaikissa tapahtumissa varmistetaan julkisen liikenteen kulkuyhteydet tai yhteiskuljetus
sekä pyritään materiaalitehokkuuteen.
MUISTILISTA – YMPÄRISTÖ
LIIKENNE
P
Tapahtumaan on julkiset liikenneyhteydet ja/tai järjestetty yhteiskuljetus.
P
Tapahtuman osallistujia on informoitu julkisista yhteyksistä ja/tai
yhteiskuljetuksista.
S
Tapahtumaan on etäosallistumismahdollisuus.
MATERIAALIT JA JÄTTEET
P
Tapahtumassa hyödynnetään mahdollisimman paljon uudelleen käytettäviä
materiaaleja (kuten somisteet ja markkinointimateriaalit) ja Olympiakomitean
omia tapahtumamateriaaleja.
P
Tapahtumasta informoidaan pääsääntöisesti sähköisesti.
P
Tapahtumassa jaetaan vain tilanteen kannalta välttämättömiä
markkinointimateriaaleja.
S
Tapahtumaan ei paineta kertaluontoisia materiaaleja kuten esitteitä.
S
Muistamisissa suositaan aineettomia, eettisiä ja kotimaisia tuotteita.
S
Tapahtumassa ei käytetä kertakäyttöisiä astioita.
S
Astioiden ollessa kertakäyttöisiä valitaan biohajoavia tai pahvisia astioita.
TARJOILUT
P
Tapahtumassa on tarjolla kasvisruokavaihtoehto.
P
Tapahtumassa ei tarjoilla uhanalaista kalaa (ks. WWF:n kalaopas).
P
Tapahtuman ruokahävikki pyritään minimoimaan mm. tarjoiluja suunnitellessa.
S
Tapahtumassa tarjoillaan vain Reilun kaupan tai luomu kahvia ja teetä.
S
Lihatuotteissa suositaan kalaa, riistaa ja kanaa. Ympäristöä raskaasti kuormittavaa
lihaa kuten nautaa tai lammasta ei tarjoilla.
TAPAHTUMAPAIKKA
S
Tapahtumapaikalla on ympäristöjärjestelmä, - ympäristösertifikaatti yms.
osoituksena ympäristövastuullisuudesta. Ks. ohje*.
S
Tapahtumapaikalla on julkinen ympäristöpolitiikka ja muuta tietoa esim.
verkkosivuilla. Ks. ohje*.
S
Tapahtumapaikka on energiatehokas. Ks. ohje*.
S
Tapahtumapaikka käyttää uusiutuvaa energiaa. Ks. ohje *.
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OHJE: *Tarjouspyyntöihin liitettäviä kysymyksiä, suosituksia ja vaatimuksia

Esteettömyys:
Olympiakomitea haluaa varmistaa tapahtuman esteettömyyden.
-

Onko tapahtumapaikka fyysisesti esteetön (esim. voiko tilassa wc mukaan lukien liikkua
pyörätuolilla)?
Onko seminaari-/kokoustilassa äänentoisto ja induktiosilmukka?

Ruokatarjoilut:
Olympiakomitea haluaa järjestää ympäristövastuullisia tapahtumia.
-

Toiveenamme on, että tapahtumassa ei käytetä kertakäyttöisiä astioita. Jos kertakäyttöisiä
astioita on käytettävä, valitaan biohajoavia tai pahvisia astioita.
Tarjoiluissa suosimme Reilun kaupan tai luomukahvia ja teetä.
Erityisruokavalioiden lisäksi haluamme, että tarjolla on kasvisruokavaihtoehto.
Pyydämme varmistamaan, että tarjoiluissa ei käytetä uhanalaista kalaa (ks. WWF:n
kalaopas).
Lihatuotteissa suosimme kalaa, riistaa ja kanaa (ei ympäristöä raskaasti kuormittavaa lihaa
kuten nautaa tai lammasta).

Tapahtumapaikan ympäristövastuullisuus ja energia:
Olympiakomitea haluaa järjestää ympäristövastuullisia tapahtumia. Kuinka tapahtumapaikka
osoittaa oman ympäristövastuullisuutensa?
-

-

Onko tapahtumapaikalla a) julkista ympäristöpolitiikkaa, b) tietoa ympäristövastuusta mm.
verkkosivuilla, c) omaa ympäristöohjelmaa/toimenpidesuunnitelmaa ja/tai d) todennettua
ympäristömerkkiä tai -sertifikaattia?
Onko a) tapahtumapaikan energiatehokkuutta parannettu toimenpiteillä ja b) käytetäänkö
tapahtumapaikassa uusiutuvaa sähköä/energiaa?

