FAIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN
TOIMINTA
FAI:ssa on kestävää kehitystä ja se näkyy oppilaitoksessa kaikkialla. FAI toimii kestävän kehityksen
periaatteiden mukaan. Kaikille opiskelijoille ja
henkilökunnalle kuuluu vastuu viihtyisyydestä.
FAI:ssa on viisi kehitettävää osa-aluetta:
Ekologinen ja taloudellinen kestävyys
1. Taloudellisuus, ekotehokkuus ja
elinkaariajattelu
2. Rakennusten korjaus ja kunnossapito
ja viihtyisyys
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys
3. Työympäristön turvallisuus ja terveellisyys
4. Syrjäytymisen, syrjinnän, fyysisen ja
psyykkisen väkivallan ehkäisy
Oma teema
5. Avoimuus, yhteistoiminta ja osallistumisen
mahdollisuudet

Ekovinkit
• Käytä sähköistä tiedonhallintaa ja
esitystekniikkaa.
• Tulosta kaksipuolisia tiivistettyjä tulosteita.
• Tulosta vain se, mitä tarvitset.
• Säästä energiaa tietokoneissa ja muissa
laitteissassa.
• Sammutamme koneet ja laitteet työpäivän
lopussa.
• Kuluta harkiten, käytä uudelleen, lajitte,
kierrätä ja hyödynnä.

FAI:ssa on sertifiointiohjelma, joka kehittää
oppilaitoksen toimintaa. Kestävän kehityksen
sertifikaatin ovat saaneet jo liiketalous- ja
kaupanala, matkailu-, ravitsemis-, talous- ja
elintarvikeala sekä tekniikan ala. Tavoitteena
on vuoteen 2020 mennessä sertifioida koko
oppilaitos.
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1. Vältämme turhaa kulutusta
Älä tee turhaa jätettä. Lue teksti ennen kuin tulostat sen. Ota kaksipuoleisia kopioita. Käytä Wilmaa,
Itslearningia ja sähköpostia.
Osta sellaisia koneita ja laitteita, jotka ovat energiatehokkaita ja kestäviä, ja joita voi huoltaa ja korjata. Kiinnitä huomiota siihen, paljonko materiaalia
menee hukkaan (=materiaalihävikkiä) sekä kuinka
pitkän aikaa tuotetta voi käyttää (=elinkaariajattelu).
Sinun kannattaa käyttää vähän energiaa kuluttavia
tuotteita

Suomessa jokainen käyttää noin155 litraa vettä
päivässä. Säästä vettä ja avaa vesihana vain silloin,
kun tarvitset vettä. Täytä astianpesukone kokonaan
ennen kuin käynnistät sen. Ilmoita henkilökunnalle,
jos vesihana tippuu tai vuotaa.

3. Syömme sen minkä otamme
Me syömme joka päivä. Mieti, mitä sinä syöt, koska
elintarvikkeiden valmistaminen rasittaa ympäristöä.

Lämpöpatterin edessä ei saa olla verho tai huonekalu, että lämpö kulkee hyvin. Auringon lämpö ja
luonnonvalo saa tulla päivällä sisään. 20–22 astetta
on terveellinen ja energiataloudellinen huonelämpötila.

Meillä on lajitteluvelvollisuus eli meidän täytyy
lajitella jätteet eri astioihin. Säästä luontoa ja
luonnonvaroja ja lajittele jätteet ohjeiden mukaan.
Lajiteltu jäte käytetään uudelleen tai hyödynnetään
energiana.
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5. Pidämme toimintaympäristön siistinä

2. Säästämme energiavaroja
Energiaa kuluu paljon,
koska toimistoissa ja
opetustiloissa on sähköä
vaativaa tekniikkaa. Siksi
voit sammuttaa valot,
tietokoneet ja näytöt
luokista ja työhuoneista,
jos siellä ei ole ketään.
Sinä voit sammuttaa
loisteputkilamput,
vaikka olet poissa vain
vähän aikaa, sillä sammuttaminen ei kuluta
loistelamppuja.

4. Lajittelemme jätteet oikein

Huolehdi työvälineistä hyvin ja laita ne käytön
jälkeen takaisin paikoilleen. Jos joku työväline tai
laite hajoaa, ilmoita siitä henkilökunnalle.
Huolehdi, että tupakkapaikat ovat siistejä ja
roskattomia.

Älä heitä pois syötäväksi kelpaavaa ruokaa.
Ota ruokalautaselle sen verran kuin syöt.
Voit hakea lisää ruokaa, jos haluat.
Ruuantähteet kuuluvat biojätteeseen.
Nauti ruoka ja juoma kestoastioista mieluummin
kuin kertakäyttöastioita.

Henkilökunta ja aikuisopiskelijat näyttävät
esimerkkiä. Tärkeitä ovat hyvät käytöstavat niin
siisteydessä, tupakoinnissa kuin käyttäytymisessä.

Siisteys ja järjestys
lisäävät työn ja
opiskelun sujuvuutta,
viihtyisyyttä ja
turvallisuutta.

