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Vastuullisuussuunnitelman 
tausta ja tavoitteet



Suomen Nuorisoseurat: Visio 2030

Nuorisoseurayhteisö on vastuullinen ja mukaan ottava yhteisöjen 
tulevaisuuden rakentaja.



Mistä Nuorisoseurat tunnetaan vuonna 2030?

• Olemme Suomen suurin yhteisöllisten tapahtumien järjestäjä. 
Tapahtumamme ovat vastuullisesti järjestettyjä ja noudattavat 
kestävän kehityksen periaatteita.

• Kulttuuriperintö kantaa: teemme näkyväksi aineetonta 
kulttuuriperintöä, kuten kansantanssia ja -musiikkia sekä 
aineellista kulttuuriperintöä, kuten nuorisoseurantaloja ja 
kansallispukuja.

• Nuorisoseurat on tunnettu ja tunnustettu yhteisöllisyyden 
lipunkantaja ja ylisukupolvisen toiminnan järjestäjä.



Tapahtumatoimiston vastuullisuusvisio 2030

• Vastuulliset valinnat ovat tapahtumatoiminnan kivijalka: Tuotannon eri osa-
alueita suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan kestävyyden näkökulmasta

• Yhteisöllisyyden lisääminen ja onnistumisten kokemusten tarjoaminen ja siten 
hyvinvoinnin edistäminen ovat tapahtumiemme päätavoite

• Tapahtumamme pyrkivät systemaattisesti tavoittamaan yhä uusia yhteisöjä

• Tapahtumamme tukevat nuoria ja nuorten kasvua yhdenvertaiseen, 
oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen elämään ja elämyksiin

• Järjestelyiden eri osa-alueilla otetaan monipuolisesti huomioon ekologisuus

• Järjestelyiden osa-alueilla otetaan monipuolisesti huomioon yhdenvertaisuus ja 
ihmisten moninaisuus

• Osallistujien ja erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointi on toiminnan keskiössä



Folklandian vastuullisuussuunnitelma

• Vastuullisuussuunnitelman avulla pyritään systemaattiseen 
ja tavoitteelliseen vastuullisuustyöhön

• Sisältää konkreettisia toimenpiteitä

• Tekee näkyväksi Folklandian arvoja



Vastuullisuustoimenpiteet 
osa-alueittain



Folklandian vastuullisuussuunnitelma
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Ympäristö: Tapahtumapaikat

• Tallink-konsernille on myönnetty ympäristöjärjestelmäsertifikaatti 
ISO 14001 vuonna 2008*

• Kannustetaan viestinnällisesti saapumaan Turun satamaan 
julkista liikennettä hyödyntäen



Ympäristö: Energia

• Komentosilloilla on käytössä 
reaaliaikainen polttoaineenseurantajärjestelmä, jonka 
avulla pystytään optimoimaan aluksen kulkua, jolloin myös 
polttoaineen kulutus ja päästöt pienenevät. Samoilla reiteillä 
operoivat laivat tekevät vertailua ajotavan ja polttoaineenkulutuksen 
osalta, ja jakavat tietoa toisilleen optimoidakseen ajotavan tietyissä 
tuuli- ja keliolosuhteissa tietyssä kohdalla reitillään.*

• Hitaammalla matkavauhdilla voidaan käyttää pienempää 
konetehoa, mikä pienentää laivojen päästöjä.*

• Varmistetaan viestinnän avulla, ettei laitteita pidetä turhaan päällä



Ympäristö: Liikkuminen tapahtumassa

• Opastetaan yleisöä mahdollisuuksien mukaan 
saapumaan tapahtumaan julkisilla kulkuneuvoilla

• Suunnitellaan laivalle kuljetukset huolellisesti: Seurataan 
kuljetuksien ympäristövaikutuksia pitämällä kirjaa ajetuista 
kilometreistä.

• Suositaan mahdollisuuksien mukaan Turun lähialueen 
toimijoita, jolloin kulkuvälit lyhenevät ja liikenteestä 
aiheutuvat ympäristövaikutukset vähenevät.



Ympäristö: Kierrätys ja jätehuolto

• Metalli-, muovi-, lasi-, pahvi-, bio- ja ongelmajätteet kierrätetään 
laivoilla asianmukaisesti. Biojäte lajitellaan erikseen. Jätteidenkäsittelyä ja 
jätemääriä seurataan jatkuvasti kansainvälisten MARPOL-säännösten mukaisesti 
(Marine Pollution).*

• Matkustaja voi jättää hytin pöydälle tölkit, pullot ja kartongit, josta ne 
päätyvät siivoojien toimesta kierrätettäväksi asianmukaisesti.*

• Aluksilla syntyvää sekajätettä ei viedä kaatopaikalle, vaan se 
viedään polttolaitokselle, josta siitä saadaan muun muassa lämmitysenergiaa.*

• Laivoillamme ollaan luopumassa kaikesta ylimääräisestä muovista. 
Myymälöissä on siirrytty paperisiin ja kesto-ostoskasseihin. Lisäksi esimerkiksi 
muovipillien käyttöä on vähennetty radikaalisti ja korvattu biohajoavilla pilleillä.*

• Jätevettä ei päädy missään olosuhteissa mereen, TS:lla tähän nollatoleranssi*

*Lähde: Tallink Silja



Ympäristö: Ruoka

• TS tarjoaa laivalla vastuullisesti tuotettua ruokaa. Laivojen ruuat on aina valmistettu laadukkaista raaka-
aineista, jotka hankitaan lähialueilta aina, kun se on mahdollista. Vastuullisesti pyydetyn kalan ja 
äyriäisten MSC-sertifiointi on jatkoa Tallink-konsernin kestävää kehitystä tukevalle työlle.*

• Laivojen ravintoloihin pyritään hankkimaan raaka-aineita ja tuotteita lähialueilta aina kun se on mahdollista.*

• TS on kehittänyt kasvis- ja vegaaniruokatarjontaa: Kaikista laivan ruokaravintoloista löytyy vegaanisia 
tai veganisoitavissa olevia annoksia, sekä suolaisia että makeita. Kahviloiden valikoima vaihtelee, 
mutta kannattaa aina kysyä apua henkilökunnalta, jos ei itse löydä valmiista valikoimasta sopivaa tuotetta.*

• TS pyrkii käyttämään pohjoismaalaisia lihatuotteita silloin kun saatavuus pystytään varmistamaan.*

• Tallink-konserni siirtyy vähitellen käyttämään vain avokanaloissa tuotettuja kananmunia vuoteen 
2025 mennessä.*

• Matkustajia informoidaan ruokahävikistä ja siitä, miten he itse voivat vaikuttaa asiaan niin kuluttajina 
kuin ravintola-asiakkaina. Jos ruokahävikkiä syntyy, voidaan yli jäänyttä ruokaa hyödyntää miehistön 
ravintolassa tai lahjoittaa hyväntekeväisyyteen.*

• Laivoilla ei käytetä kertakäyttöastioita, ellei se ole jostain syystä välttämätöntä (esim. konseptiravintolat).*

• Laivan hanavesi on täysin juomakelpoista, eli omaa juomapulloa voi täyttää kaikista yleisistä vessoista 
ja hyteistä.* *Lähde: Tallink Silja



Yhteisö: Arvot
• Tapahtumassa huomioidaan Nuorisoseurojen arvot: 

osallisuus, yhdenvertaisuus, moninaisuus ja yhteisöllisyys

• Teemme tapahtumassa ja tapahtumaviestinnässä näkyväksi 
aineetonta kulttuuriperintöä, kuten kansantanssia ja -musiikkia sekä 
aineellista kulttuuriperintöä, kuten kansallispukuja

• Pyrimme tekemään ekologisten valintojen tekemisestä 
helppoa festivaaliyhteisössä eri osa-alueilla

• Tapahtumassa on käytössä Turvallisemman tilan periaatteet

• Tapahtumassa työskentelevät yhdenvertaisuusagentit

• Terveysturvallisuus ja erityisesti koronapandemiasta johtuvat säädökset 
ja rajoitukset huomioidaan tapahtumatuotannossa



Yhteisö: Viestintä

• Turvallisemman tilan periaatteet ja yhdenvertaisuusagentit tuodaan esiin viestinnässä

• Tapahtumaviestinnässä on esillä ihmisten moninaisuus ja korostamme 
kanavissa tapahtuman yhdenvertaisuutta

• Tapahtumaviestinnässä tuodaan esiin festivaaliin vastuullisuustekoja ja 
kannustetaan yhteisöä mukaan vastuullisuustalkoisiin

• Viestimme tapahtumapaikkakohtaiset esteettömyys- ja 
saavutettavuustiedot verkkosivuilla

• Verkkosivuilla ja some-viestinnässä otetaan muutenkin huomioon saavutettavuus: 
esim. Videoihin laitetaan tekstit ja verkkosivuilla huomioidaan tekstien luettavuus

• Viestinnässä painotetaan digitaalisia kanavia ja pyritään vähentämään 
painettuja materiaaleja (esim. tapahtumasovellus)

• Tapahtumaviestinnän avulla kerrotaan selkeästi, mitkä tilaisuudet ovat ilmaisia



Yhteisö: Talkoolaiset ja yhteistyökumppanit

• Vapaaehtoisia koulutetaan ja opastetaan ekologiseen ja 
sosiaaliseen vastuullisuuteen

• Yhteistyökumppaneiksi valitaan vastuullisia 
toimijoita (vastuullisuusohjelma) ja pyrimme kumppanuuksissa 
vastuullisuuden edistämiseen

• Sopimukset (esiintyjät, kumppanuudet ym.) tehdään reilusti 
ja avoimesti ja pyritään pitkäaikaisiin kumppanuuksiin


