Kestävät palvelut –työryhmä
MUISTIO

Kokous 5/2018, ma 8.10.2018 klo 11-12, nh Jalanne, Dipoli +
kokous jatkui 12-13 lounaan ja strategiatyön kommentoinnin merkeissä
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Muistio
1. Kokouksen avaus
• ACRE nimennyt Satu Kankaalalle varajäsenen, Tuomo Uusitalo
• Esittäytymiskierros
2. Esityslistan hyväksyminen / ok
3. Edellisen kokouksen 4-2018, 18.9.2018 muistio / ok
4. Aallon vuosikello ja kestävän kehityksen integrointi
Raili Pönni alustus & workshop-työskentelyä
5. Muut asiat, tiedoksi
6. Seuraavan kokouksen ajankohta / vielä sopimatta

Osallistujat
Paikalla
Pj, koordinointi: Meri Löyttyniemi, RIS/Aalto Sust.Hub
AYY: Suvi Vendelin ja Rosa Väisänen
LSS, laatujohtaminen: Raili Pönni
LSS, laatujohtaminen: Kirsi Eulenberger-Karvetti
LES: Johanna Söderholm
RIS/tutkimus: Mari Pietikäinen
Turvallisuus- ja aulapalvelut: Seija Piiponniemi-Lahti
ACRE: Tuomo Uusitalo (varajäsen), Satu Kankaala
Additionally:
Gunta Kalvãne, Pioneer in Practice, Univ. of Latvia
(more on next page)

Este
AYY: Suvi Vendelin
HR: Elisa Autti
IT: Hannes Päivänsalo
HR: Minttu Moisio
Talous, hankinnat: Emma Kaukonen
LES: Matti Raatikainen (varajäsen)
IT: Juha Juvonen (varajäsen)
COS: Laura Siira
COS: Anu Salmi-Savilampi (varajäsen)
Talous, sijoitukset: Kati Eriksson
RIS: Annukka Jyrämä, Aalto Sustainability Hub

About Climate-KIC Pioneer, Gunta Kalvãne
Meeting was attended by our Climate-KIC Pioneer into Practice, Gunta Kalvãne from
University of Latvia. She works in Riga as the Head of Centre Geography Didactic, and is
staying one month in Aalto, until 2 Nov 2018. She´s an expert in geography, environmental
studies and phenology, https://www.geo.lu.lv/home/ Her task is to outline
recommendations for our work within Sust.Development Goal #13, Climate. We are excited
to have her in Otaniemi, and the chair asked for support in her assignment. About the
Pioneers in Practice programme, EIT Climate-KIC’s professional mobility programme:
pioneers.climate-kic.org
geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/CV/CV-Europass-20160728-Kalvane-EN.pdf
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3. Ed. kokouksen 4-2018 muistio

Työryhmän materiaalit ja muistiot:
wiki.aalto.fi/display/sustainability/Sustainability+Home

4. Kestävän kehityksen integrointi Aallon
toimintaan
a) strategia Exploring Aalto 2035
b) vuosikello
Raili Pönni esitteli Aalto-yliopiston strategia-työn vaiheita sekä vuosikelloa. Todettiin mm. seuraavaa:
- vuosikelloon tulossa enemmän muokkausvaiheita
- vosittain tehdään university review, missä myös KPI:t (key performance indicators) ja numeeriset mittarit
- todettu keväällä 2018 että mm. kestävä kehitys puuttuu. Nykyinen valmistelussa oleva esitys josta
keskusteltiin työryhmässä tiiviisti on että arvioitaisiin 2020, 2023 jne. eli sustainability arvioitaisiin
perusteellisemmin 3 vuoden välein.
- Entä välivuosina? Meri Löyttyniemi totesi, että kestävän kehityksen raportointitiedot tuotetaan vuosittain,
ja kestävyyden sisältöjä löytyy vahvasti toki aihealueiden sisältä. Jos kestävä kehitys on tärkeä aihealue, on
sitä syytä tarkastella vuosittain. 3v välein tehtävä tarkastelu on myös parannus nykytilaan.
Syklittäin tarkasteltavaksi suunnitellaan 2-4 vuoden välein myös: Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo / Riski / Aalto
way of working / Kielilinjaukset / Kansainvälisyys.
Esitys 25.10.18 PMT:lle.

Strategia ja vuosikello / jatkuu
Keskusteltiin lyhyesti mitä nykyisessä strategiassa viittaa kestävään kehitykseen tai kampukseen. ACRE totesi,
että säätiö on sitoutunut energiatehokkuuteen 2010 lähtien.
AYY: Tullut esiin mitä tehdään ja sustainability-näkökulmasta toivotaan vahvemmin myös eettisyyden sisältöjä
opetukseen. Aaltolaisuuteen kuuluu vastuullisuus – aiheesta syytä puhua enemmän.
Lisäksi AYY:n edustajat Suvi Vendelin ja Rosa Väisänen totesivat että AYY laajentamassa kehy-asioista kestävän
kehityksen teemoihin osana AYY:n uutta strategiaa/periaatepaperia. Tämä antaa hyvät edellytykset tukea myös
Aallon työtä aiheen parissa.

Kokouksesssa luotiin Raili Pönnin johdolla mittava lista kommentteja ja kysymyksiä Exploring Aalto 2035 –
prosessiin (erillinen tiedosto). Kestävä kehitys, ilmastonmuutoksen uhka sekä pitäytyminen alle 1,5 C asteen
tasolla globaalisti on 8.10.18 julkaistussa IPCC-raportissa todettu niin merkittäväksi asiaksi koko ihmiskunnalle,
että myös Aallon pitää ryhtyä toimeen huomattavasti päättäväisemmin. Nykyistä toimintamallia, kestävän
kehityksen resurssointia ja priorisointia pitää merkittävästi parantaa (tutkimus, opetus, kampus,
yhteiskunnallinen vaikuttavuus).
-> kysymykset kootusti seuraavalla sivulla

Sustainability and equality
Main subcategories

Integration

Identity

Imperative
environmental
action

Key questions





How to integrate sustainability in all our activities?
How to educate sustainability game changers?
How is sustainability visible in our key research areas?
How is sustainability visible in our campus and services? How to include Aalto research? How to meet the rising
needs at the campus?
 How will we implement our SDG Accord?
 How to make sustainability part of our identity?
 How to be the forerunner in sustainability? How to escalate universitys own resources?
 How can we transform ourselves in a revolutionary way? How to strengthen our commitment? How can we support
this transition and unlearning?

 How to obtain a below 1,5 degrees society? (re IPPC report)
 How to respond to the need of imperative environmental action?
 How to address anxiety related to future of the world?
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5. Muut asiat, tiedoksi
Aalto Sustainability Hubista julkaistu 2,5min video:
https://www.youtube.com/watch?v=EfL98VCYj3s&t=2s

6. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei vielä sovittu. Todennäköisesti marraskuun loppu
2018.

Kestävät palvelut –ryhmän sivu:
https://wiki.aalto.fi/display/sustainability/Sustainability+Home
www.aalto.fi/sustainability
facebook.com/aaltouniversitysustainabilityhub/

