
Tulee toteutua Olisi hyvä toteutua Huippua, jos toteutuu

Puolet tarjoiltavasta ruoasta 
kasvisruokaa

Yli puolet tarjoiltavasta ruoasta 
kasvisruokaa

Jokaisella aterialla on huomioitu 
aterian ympäristövaikutukset

Eväsrasiat varusteluetteloon 
hävikkiruuan laajamittaiseksi 
hyödyntämiseksi

Tehdään sellaista ruokaa, jonka 
mahdollisia ylijäämäaineksia 
voidaan hyödyntää seuraavilla 
aterioilla

Tapahtuman keittiön jätteet 
lajitellaan ja kierrätetään

Kierrätys on helppoa myös 
tapahtuman osallistujille ja 
huomioitu tapahtuma-alueella

Tapahtuman hankinnoissa 
valitaan tuotteita, joista syntyy 
mahdollisimman vähän 
(muovi)jätettä

Ateriat suunnitellaan Satokau-
sikalenterin, WWF:n kala- ja 
lihaoppaan ja Ruokaviraston 
ohjeiden mukaisesti

Tarjoiltava ruoka on pääosin 
kotimaista

Tarjoiltava ruoka on pääosin 
lähiruokaa ja/tai luomu-
tuotantoa

Ensisijaisesti kaupassa valitsee 
vastaavan hävikkiin menevän 
tuotteen (ale-tuotteet)

Tarjoiltava ruoka pohjautuu 
pääosin hävikkituotteiden 
tarjontaan (kaupan ale-
tuotteet, Fiksuruoka yms.)

Kuksailmoittautumisessa kohta, 
jossa kysytään lupaa jakaa 
yhteystietoja kimppakyytejä 
varten + yhteystietojen jako

Tapahtumanjärjestäjä luo 
kyytipörssin osallistujien 
käyttöön

Tapahtuman yhteydessä 
järjestetään yhteiskuljetus

Tapahtuman suunnittelu 
tapahtuu osittain etäyhteyksillä

Lyhytkestoiset osallistumiset 
(esim. vierailevat puhujat) 
toteutetaan mahdollisuuksien 
mukaan etäyhteyksillä

Tapahtuma järjestetään 
etäyhteydellä, mikäli se on 
tapahtuman luonne ja kesto 
huomioiden tarkoituksen-
mukaista

TARKISTUSLISTA TAPAHTUMAN-
JÄRJESTÄJÄLLE
Tapahtuman järjestämisessä tulisi toteutua vasemmanpuolimmaisen sarakkeen asiat. Mikäli 

tapahtuman järjestäjä haluaa panostaa aiheeseen enemmän, voi järjestäjä valita toteuttaa asioita 
myös keskimmäisestä tai oikeanpuoleisesta sarakkeesta. Mikäli tavoitellaan keskimmäistä tai 

oikeaa saraketta, tulee toteuttaa aina myös tavoiteltavan tason vasemmalla puolella sijaitsevat 
sarakkeet.
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Tapahtuma järjestetään paikassa, 
joka on kohtuullisen matkan 
päässä mahdollisimman monelle

Tapahtuma järjestetään paikassa, 
johon on mahdollista päästä 
julkisilla kulkuneuvoilla tai 
pyörällä/kävellen

Tarkista piirin kuivaruokakaappi 
piiritoimistolla käydessäsi ja 
päivitä excel-taulukko ajan 
tasalle sekä ottamiesi että 
tapahtuman jälkeen toimistolle 
viemiesi ruokien osalta

Jos tapahtumassa tarvitaan juhla-
tarvikkeita, tarkista mitä piiritoi-
mistolla jo on excel-taulukosta

Suosi kattauksessa luonnon-
kukkia ja kasveja

Tarvike- ja materiaali-
hankinnoissa huomioidaan 
ympäristöystävällisyys ja 
materiaalien elinkaari

Tapahtumassa hyödynnetään 
kierrätysmateriaaleja,
lainaamista ja hankinnat tehdään 
käytettynä

Käytetään biohajoavia 
tiskiaineita etenkin silloin, kun 
tiskivedet kaadetaan luontoon

Suositaan ympäristöystävällisiä 
ja biohajoavia siivousaineita
ja -välineitä

Osallistujia ohjeistetaan 
ottamaan mukaan biohajoavat 
pesuaineet ja shampoot, mikäli 
tapahtumassa peseydytään niin, 
että pesuvedet ohjataan 
maastoon

Tapahtumassa on kestävään 
kehitykseen liittyvää ohjelmaa

Ohjelmassa on huomioitu 
monipuolisesti kestävän 
kehityksen eri näkökulmat

Tapahtuma kasvattaa lapsia ja 
nuoria toimimaan kestävän 
kehityksen mukaisesti (ohjelman 
lisäksi järjestelyt ja johtajien 
toiminta)

Lisälukemista

Ruokavirasto: Kestävät ruokavalinnat lautasella

Satokausikalenteri

Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Terveyttä ruoasta –
Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 (kts. erityisesti 
Kestävät ruokavalinnat lautasella s. 40 alkaen)

WWF: Kalaopas

WWF: Lihaopas

Lisäksi ikäkausitapahtumissa

Tutustu tämän ohjeen lisäksi 
Kestävä kehitys koulutuksen 

sisällöissä ja tavoitteissa 
-dokumenttiin

koulutuksen

järjestäjä
!!
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https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kestavat-ruokavalinnat-lautasella/
https://satokausi.fi/satokausikalenteri/
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf
https://wwf.fi/kalaopas/
https://wwf.fi/lihaopas/



