SÄÄSTEV NOORTEÜHENDUS
ENLi roheline töögrupp on välja töötanud lihtsad juhised noorteühendustele selleks, et saaksite anda oma igapäevase panuse meie ühise keskkonna
säästmiseks. Tabel on jagatud kolme ossa: üldine juhtimine, kontor ning üritused, kuhu alla on koondatud tegevused. Kolm lahtrit iga tegevuse taga aitavad
Sul aga kaardistada, kas ja mida Sinu organisatsioon täpsemalt keskkonnasäästmiseks teeb. „Jätan tulevikuks" lahtrit innustame aeg-ajalt üle vaatama, et
mõelda, kas vahepeal on juba tekkinud võimalus siiski ka need tegevused plaani võtta, mis esmapilgul liiga kulukad või ajamahukad tundusid.
Võta need põhimõtted kasutusesse nii oma organisatsioonis kui ka väljaspool seda ning mõtle, mida veel saaksid teha!
Kui Sul on mõtteid, mida säästva noorteühenduse tegutsemispõhimõtete nimekirja lisada, vajad abi, kuidas täpsemalt põhimõtteid rakendada või tahad kaasa
aidata rohelise mõtteviisi levimisele noorteühenduste seas, kirjuta rohelise töögrupi eestvedajale Aunele (aune@enl.ee)
Säästva eluviisi arendamiseks tutvu ka Eesti Rohelise Liikumise juhistega veebilehel www.roheline.ee
juba
teen

võtan jätan
plaani tulevikuks

JUHTIMINE
- rakendab paberivaba asjaajamist (konverentsidest igapäevase kontoritööni)
- kasutab koosolekute läbi viimiseks võimalikult vähe ressursse (eelistab on-line koosolekuid, koosolekule sõiduks kasutatakse
ühistransporti, paberivabad koosolekud)
- pakub vana kontorimööblit ja –seadmeid teistele, kes neid veel kasutada saavad
- eelistab kontori sisustamisel taaskasutatud ja võimalikult pika eaga mööblitükke
- eelistab teenuste tellimisel keskkonnasõbralikke Eesti pakkujaid
- kasutab keskkonnasõbralikku trükist
- hindab enda ökoloogilist jalajälge1 ning kompenseerib tekitatud keskkonnakahju (istutab puid, toetab rohelise energia
tootmist, toetab keskkonnahoidu)
- eelistab keskkonnasõbralikke kingitusi (ei kingi kasutuid esemeid – nt raamitud tänukirjad, karikad jmt), näiteks tükke
vihmametsadest2, taaskasutatud kingitusi jms
- kutsub oma liikmeid säästma, mitte tarbima
- lööb kaasa autovabal päeval, ostuvabal päeval ja teistes sarnastes initsiatiivides

1

Ökoloogiliseks jalajäljeks nimetatakse inimtegevuse mõju keskkonnale energia- ja veekasutusest jäätmekäitluseni ja seda väljendatakse pindalana, mida on loodusel tarvis inimtegevuse mõju
tasakaalustamiseks. Vaata ka http://www.roheline.ee/content/view/275/7/lang,et/ Juhiseid arvutusteks leiad samuti veebist.
2
Ostes hektari vihmametsa Brasiilias tähendab seda, et see hektar võetakse reaalselt kaitse alla ja päästetakse raiumisest. Osta saab ka erinevate ohustatud liikide elupaiku jms. Kinke saab osta
interneti teel ning kinnituseks saadetakse sertifikaat, mis näitab kui suure ala ja kus oled sa päästnud. Tore kingitus nii kingisaajale kui maailmale.

KONTOR
- kui vaja printida, teeb seda keskkonnasõbralikule paberile kahepoolselt, 2 lehte ühele küljele ning musta tindiga
- taaskasutab võimalikult palju (kasutab paberi mõlemat poolt, korduvkasutab kilekotte jne)
- eelistab toonerite täitmist
- lülitab tuled välja, kui lahkub ruumist enam kui 15 minutiks
- kasutab LED- või säästupirne ruumides, kus tuli peab pidevalt põlema
- lülitab tööpäeva lõppedes elektriseadmed välja (ei jäta stand-by režiimi)
- ei hoia akulaadijaid niisama pistikus
- tuulutab ruume selliselt, et aknad ei ole pidevalt lahti ja küte samal ajal pidevalt töötab, vaid selliselt, et teeb aknad
maksimaalselt lahti lühikeseks ajaks
- kasutab rohelist elektrit
- ei kasuta ühekordseid nõusid, igal töötajal oma tass
- sorteerib jäätmeid (s.h vanapaber, pudelid)
- kasutab loodussõbralikke puhastusvahendeid; lahjendab puhastusvahendeid
- kasutab riidest rätikuid (mitte paberist)
- tarbib fair trade teed ja kohvi ning kodumaist mahetoitu
- motiveerib töötajaid tulema tööle jala, rattaga või ühistranspordiga (rattaparklad, ühistranspordi pileti kompenseerimine,
autosõite ei kompenseeri)
- väldib liigset pakendamist (nt valmistoit, topeltkilekotid jmt)
- loob organisatsiooni raamatukogu, kuhu liikmed saavad raamatuid tuua ja laenutada (igaüks ei pea endale ostma)
- kasutab riidest kandekotte
ÜRITUSED
- toimumispaik on osalejatele võimalikult lähedal, sinna minnakse ühistranspordiga (või korraldab näiteks toimumispaika jalgsivõi rattamatka, autosõite ei kompenseeri)
- auto kasutamisel võtab auto inimesi täis
- eelistab kodumaist (mahe)toodangut või neid välismaiseid, mis on tähistatud ökomärgisega või muu sarnasega ( fair trade)
- ei kasuta ühekordseid nõusid, vaid palub vajadusel osalejatel võtta üritustele kaasa oma nõud (kasutab äärmisel vajadusel
vaid biolagunevaid või taaskasutatud materjalidest nõusid); korduvkasutab ühekordseid nõusid (nimed peale)
- taaskasutab võimalikult palju (rinnasildid, dokumentide kaaned, voldikud, paberi teise poole kasutamine, kilekotid jmt)
- väldib liigset pakendamist (nt valmistoit, topeltkilekotid, pudelijoogid jmt)
- sorteerib jäätmeid (s.h vanapaber, pudelid) ja motiveerib osalejaid seda tegema
- tuulutab ruume säästlikult
- väldib asjatut lendamist lennukiga

