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Kestävän kehityksen
huomioiminen KLL-tapahtumissa
Kestävä kehitys KLL:n tapahtumissa
Jätteet
Jätteen määrää pyritään ensisijaisesti vähentämään kulutusvalinnoilla. Jätteistä
lajitellaan vähintään metalli, lasi, kartonki, paperi, biojäte, pantilliset
juomapakkaukset sekä mahdollisuuksien mukaan muovi. Muu jäte kierrätetään
myös asianmukaisesti. Tällä hetkellä useissa tapahtumissa jätteiden kierrätyksen
vaihtoehdot ovat rajoittuneet sekajätteeseen ja pantillisiin juomapakkauksiin.
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Kioskit ja ruokailut
Useat KLL-kisajärjestäjät keräävät rahaa toimintaansa kioski- ja ruokamyynnillä.
Kioskien valikoimassa on yleisesti kahvia, teetä, virvoitusjuomia, kinkku- ja
juustosämpylöitä, makeisia, lettuja ja makkaraa. Toivomuksena on, että
kioskimyynnissä suositaan mahdollisimman terveellisiä ja vähän ympäristöä
kuormittavia vaihtoehtoja. Kasviperäisen ruoan suosiminen vähentää merkittävästi
ravinnon hiilijalanjälkeä. Suosimalla sesongin mukaista lähiruokaa ja kotimaisia
kasviksia voidaan myös pienentää hiilijalanjälkeä.
Ruokapaikkojen ja aterioiden kilpailutuksessa tulee ottaa huomioon
ympäristövaikutukset.
Liikenne
Tapahtumat järjestetään yleensä paikoissa, joihin on hyvät julkisen
liikenneyhteydet, ja niistä informoidaan osallistujia. Jos tämä ei ole mahdollista,
tulee tapahtumajärjestäjän suunnitella muita keinoja liikenteestä aiheutuvien
päästöjen vähentämiseksi. Näitä keinoja ovat esimerkiksi yhteiskuljetuksen
järjestäminen ja kimppakyytien suosiminen.
Oheistuotteet
Oheistuotteiden tarvetta tulee arvioida erittäin kriittisesti ja niiden valinnassa tulee
panostaa ekologisuuteen, laatuun, käyttökelpoisuuteen sekä kierrätettävyyteen.
Suuri osa ilmaiseksi osallistujille, taustahenkilöille tai yhteistyökumppaneille
jaettavista tuotteista on hyödyttömiä, kertakäyttöisiä tai huonolaatuisia.
Käytettävät materiaalit
Kaikki tapahtumien informointi suoritetaan ensisijaisesti sähköisesti.
Kaikki koulutus- ja tiedotusmateriaali jaetaan sähköisessä muodossa.
Lähtökohtaisesti tapahtumiin ei tuoteta kertaluonteisia materiaaleja, vaan
hyödynnetään olemassa olevia sekä muita uudelleen käytettäviä materiaaleja.
Tapahtumissa jaetaan vain tilanteen kannalta välttämättömiä
markkinointimateriaaleja. Muistamisissa suositaan eettisiä ja kotimaisia tuotteita
Tapahtumassa ei lähtökohtaisesti käytetä kertakäyttöisiä astioita. Astioiden ollessa
kertakäyttöisiä suositaan biohajoavia tai pahvisia astioita.
Matkustaminen ja liikkuminen
Kaikilla matkoilla suositaan julkista liikennettä, pyöräilyä ja kävelyä.
Yhteiskuljetukset tapahtumiin on sekä ekologista että yhteisöllistä toimintaa.
Työtehtävissä omaa autoa tai taksia käytetään vain, kun se on perusteltua
esimerkiksi terveydellisistä syistä tai kohteeseen ei kulje julkinen liikenne tai
kantamuksia ei ole mahdollista kuljettaa yksin. Lähialueille, joihin on juna- tai linjaautoyhteys suositaan niitä.

