
Kumpulan Speksi ry:n ympäristösuunnitelma 

Kumpulan Speksi ry sitoutuu HYY:n kestävän kehityksen suunnitelmaan 2021–2023. 

1 Ympäristövastaava 

Yhdistyksen hallitukseen valitaan vuosittaisessa järjestäytymiskokouksessa ympäristövastaava, joka 
osallistuu HYY:n tarjoamaan koulutukseen järjestöjen ympäristövastaaville. Ympäristövastaavan toimikausi 
on yksi kalenterivuosi. Ympäristövastaava päivittää ympäristösuunnitelman vuosittain tammi-helmikuussa ja 
vastaa ja koordinoi suunnitelma toteutumista ja toimeenpanoa sekä edistää muillakin tavoin Kumpulan 
Speksin ympäristövastuullisuutta. 

Yhdistyksen jäsenet voivat olla yhteydessä ympäristövastaavaan, mikäli huomaavat toiminnassa 
parannettavaa ympäristön kannalta, ja tämä mahdollisuus tiedotetaan jäsenistölle ja produktiolle vähintään 
kalenterivuosittain. Vuoden 2022 ympäristövastaavan yhteystiedot löytyvät Kumpulan Speksi ry:n 
nettisivuilta. 

2 Ympäristösuunnitelman toimeenpano 

Ympäristövastaava huolehtii ympäristösuunnitelman käytännön toimeenpanosta, tarvittaessa yhdessä muun 
hallituksen ja produktioiden tiimivastaavien kanssa. Yhdistyksen toimijoita ohjeistetaan ja kannustetaan 
ympäristöystävälliseen toimintaan, ja tarvittaessa ympäristövastaava järjestää koulutuksia tai muita 
ympäristöteemaisia ja suunnitelman toteutumista edistäviä tapahtumia. Yhdistyksen laatima 
ympäristösuunnitelma on avoimesti kaikkien nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla. 

Ympäristösuunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain joulukuussa hallituksen kokouksessa, ja se 
kirjataan toimintakertomukseen alkaen vuodesta 2022. Mahdolliset kehitysehdotukset kirjataan seuraavan 
vuoden ympäristösuunnitelmaan, ja niiden toteutumista seurataan dokumentoidusti. 

3 Hankinnat ja vastuullinen kulutus 

Sähköä ja paperia voidaan säästää eri tavoin. Tarpeeton paperinkulutus minimoidaan. Kokoustiedostot, 
kuten pöytäkirjat, jaetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Pöytäkirjat ja tositteet täytetään, 
allekirjoitetaan ja säilötään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Kulukorvauslomakkeet täytetään aina 
sähköisesti.  Myös käsikirjoitus jaetaan esiintyjille alkuun ja ensisijaisesti sähköisenä, ja vasta lopullinen versio 
tulostetaan. 

Kumpulan Speksillä on käytössä sähköinen laulukirja, eikä tapahtumiin siis tulosteta laululäsyjä. 
Lähtökohtaisesti tulostetaan kaksipuoleisesti aina, kun on mahdollista. Tulevien vuosien produktioissa 
suositaan sähköisiä lippuja, jolloin katsojien ei tarvitse tulostaa tilausvahvistusta tai muuta vastaavaa. 

Sekä produktioissa että ekskursioilla ja muissa mahdollisissa tapahtumissa suositaan julkista liikennettä. 

4 Tarjoilut 

Yhdistyksen jäsenille järjestettävissä tapahtumissa pyritään ympäristöystävällisiin tarjoiluihin. Kasvis- ja 
vegaanivaihtoehtoja suositaan kaikissa tapahtumissa, ja esimerkiksi Kumpulan Speksin vuosijuhlilla on ollut 
täysin vegaaninen menu. Myös kertakäyttöastioiden käyttöä vältetään ensisijaisesti lainaamalla tai 
vuokraamalla astiat. Hävikin syntymistä ehkäistään tarjoilujen huolellisella mitoittamisella ja mahdollisen 
ylijäämän tarjoamisella jäsenille kotiin vietäväksi. 

5 Produktioiden ympäristönäkökulma 

Yhdistys kannustaa speksiproduktioitaan ympäristöystävällisyyteen. Lavasteet hankitaan lähtökohtaisesti 
käytettynä kierrätyskeskuksista tai produktiolaisilta ja niitä tehdään itse ensisijaisesti kierrätettävistä 
materiaaleista. Mahdollisuuksien mukaan myös muiden speksien lavastemateriaaleja on käytetty uudelleen, 
kuten esimerkiksi vuosina 2019 ja 2020 on saatu käyttöön Humanistispeksiltä heidän esitystensä jälkeen 



materiaaleja, kuten vaneria. Puvustuksen vaatteita ja materiaaleja on hankittu kirpputoreilta. Peruuntuneen 
produktion lavastus- ja puvustusmateriaaleja pyritään hyödyntämään tulevissa produktioissa 
mahdollisimman paljon. Tavaroita ja vaatteita lainataan. Uusien tarvikkeiden hankinnassa suositaan 
eettisesti ja vastuullisesti tuotettuja tuotteita. Esiintyjät ovat käyttäneet omia ripsivärejään, jolloin 
maskeeraustiimin ei ole tarvinnut hankkia niitä niin paljon. Jätteiden syntymistä pyritään välttämään, ja kaikki 
jätteet kierrätetään. 

Produktioiden jälkeen lavasteet, rekvisiitta ja muut tavarat joko kierrätetään mahdollisuuksien mukaan, 
varastoidaan uudelleen käytettäviksi tai lahjoitetaan eteenpäin. 

6. Muuta huomioitavaa 

Kaikissa Speksin tapahtumissa, kokouksissa yms. syntynyt jäte kierrätetään. Vuosijuhla- ja muissa 
tervehdyksissä muille järjestöille hankitaan vastuullisia ja tarpeellisia, kuten esimerkiksi aineettomia lahjoja. 

 


