
VIHREÄN LANGAN METSÄSTYS
IDEALISTA JA AIHIOITA OMAAN OPPAAN 

LAATIMISEEN 



IDEALISTA #10uuttaideaa #vastuullisesti 
• Hävikistä ilmoittaminen – lisää  

kutsuttavien ymmärrystä

• Ei vuosilukuja ja numeroita materiaaleihin

• Tarjoilut ilman tarjottimia

• Tarjoilut annoskuppeihin

• Riistaruoka, lähiruoka, ‘hävikkilounas’

• Hävikki: rescue –palvelu, Pelastusarmeija, 
kierrätyspakkaukset, maalaisjärki

• Tapahtuman striimaus 

• Nimikyltit vuorovaikutteisiksi, linkitys 
LinkedIniin 

• Ei muovitaskuja nimikyltteihin

• Kaikki aineistot verkkoon

• Tasapuoliset puhujat

• Musiikkia ja elämyksiä, ei härpäkkeitä

• Kitaran soittotunti lahjana esiintyjälle 

• Omat tilat – hyvät tilat

• Tilat, joissa fasiliteetit ovat valmiina

• Tilat joihin pääseen vain yhdellä lennolla

• Saavu fillarila ‘kypärä säilytykseen ja kahvilippu’

• Hyödynnetään paikallisliikennettä, ohjataan 
tulijat sen kautta

• Joukkueen sponsorointi sosiaalisen vastuun 
kautta ‘luistelijat tarjoilijoina’

• Tapahtuma-avustajiski heikosti työllistettyjä 

• ‘Ruusuke workshop’, kierrätetään tapahtuman 
materiaalit tapahtumassa

• No Show – vastuullisuus keskusteluun – kenties 
‘hävikkimaksu’

• Ruoka-aineallergiat – vastuullisuus keskusteluun

• Vaihda avocado siemeniin ja pähkinöihin

• Huomioi satokauden vihannekset

• Miksei suomalaisia marjaviinejä, jos viiniä pitää 
olla

• Kiertotalouden näkökulma: kaikilla tapahtuman
ellemlenteillä on elämä ennen, aikana ja 
jälkeen tapahtuman

• Lanka – nauha opasteena – monikäyttöisyys!

• Recycle: Isla cups

• Kuusenkerkkä Mohito tai Latte

• Kumppanivalinnat: sosiaalinen -, 

taloudellinen-, kulttuurinen– ja 

ympäristövastuu

• Sertifioidut kumppanit

• Aplikaatiot käyttöön

• Kompensaatiot matkoihin

• Kasvisvoittoisempi tarjoilu

• Aineeton Give Away/ Puhuja lahja

• Ruokahävikki: minimoi/kierrätyskäyttöön

• Valitse toimijat keiden kanssa voi sopia

etukäteen jäännösruoasta

• Aikuisten askartelu –aktivoi aivoja

• Vastuullisuus näkyväksi, kerro!

• No Show -> hyväntekeväisyyteen

• Tekemisen ilo

• Opasteiden ja materiaalien jatkokäyttö

• Oppaana, opastajina ihmiset, ei tulosteet

“72% MIELESTÄ IHMISTEN VÄLISET KOHTAAMISET OVAT TÄRKEIN TAPAHTUMAKOKEMUKSEEN VAIKUTTAVA TEKIJÄ” - Kirsi Pönni



Aihioita oman oppaan luomiseen

Annariina Kukkonen, video

• Miksi tapahtuma järjestetään, mitkä ovat sen tavoitteet ja 
tarkoitus: Go or No go? 

• Kuormituksen mittaaminen: mitkä toimenpiteet vähentävät 
tai lisäävät ympäristövaikutuksia

• Kestävät “materiaalit” tapahtumiin

• Hyödynnetään muita tapahtumia esim. yhteiset pikkujoulut

• Huomioi tapahtumapaikka ja –sijainti

• Julkisen liikenteen käyttö - tavaksi

• Tavoite näkyväksi hävikkien suhteen (no show) 

• Otetaan infografit käyttöön viestinnässä: mitä tarkoittaa 
10% No Show, 20% No Show 

• Osallistujan vastuu puheenaiheeksi

• 3 asiaa, joita edistetään ja pienin askelin eteenpäin

• Mitä vastuullisuus tarkoittaa tapahtumasuunnittelun aikana 
ja projektityöskentelyssä? 

Ulkoministeriön ja WWF:n yhdessä

laatima opas

Mieti sosiaalinen-, kulttuurinen-, taloudellinen- ja 
ympäristövastuut – mitä tarkoittaa teidän 
tapahtumavalinnoissa?

HANNA HÄPPÖLÄN VINKIT:

• Suunnittele huolella

• Miksi ja milloin tapahtuma

• Kenen kanssa

• Tapahtumapaikalla ja sijainnilla on merkitystä

• Tapahtumatarjoilut

• Materiaalit ja digitaalisuus

• Hankinnoilla vaikuttavuutta

https://www.youtube.com/watch?v=cb50n4V2v7w
https://um.fi/documents/35732/0/Green+Meeting_suom_final+(2).pdf/5f119a18-9d56-821f-c867-67b1141726e3?t=1554276947781


Tapahtuma jatkuu kotona - kasvata itse herneenversot ja laita kuvat 
Instagramiin #10uuttaideaa #vastuullisesti #mpifinland #therongroup

• Liota kuivia herneitä pari tuntia ennen 
kylvöä. 

• Täytä kylvöastia puhtaalla, 
luonnonmukaiselle mullalla ja kostuta 
multa. 

• Kylvä liotetut herneet vieriviereen ja peitä 
parin sentin multakerroksella. Sumuttele 
päivittäin. 

• Kun versot nousevat esiin, lorauta vettä 
muutaman päivän välein. 

• Versot kasvavat syöntikokoon reilussa 
viikossa. 

• Jos leikkaat valmiit versot alimman 
lehden yläpuolelta, lehtihangasta kasvaa 
uusi verso syötäväksi.





LIITY MPI JÄSENEKSI! 
MPI Finland tarjoaa jäsenilleen 8-10 seminaaria tai muuta 
tapahtumaa vuodessa sekä loistavan verkostoitumismahdollisuuden 
alan ammattilaisten kesken. Lisäksi jäsenille lähetetään ajankohtaista 
tietoa sähköpostitse. MPI:n jäsenyys on aina henkilökohtainen, ei 
yritykseen sidottu. 

MPI International on kattava kansainvälinen koulutusohjelma, joka 
tarjoaa kursseja, seminaareja sekä arvostettuja kokousalan tutkintoja. 

Vuosittain järjestetään useampi MPI-kongressi (esim. Euroopassa ja 
USA:ssa), jossa voi tavata alan ammattilaisia ja osallistua tasokkaisiin 
seminaareihin. Jäsenet saavat lisäksi säännöllisesti ajankohtaista 
tietoa erilaisten julkaisujen ja tutkimusten muodossa sekä 
sähköpostitse.

• Palvelujen ostajat (planners) eli yritysten, järjestöjen ja muiden organisaatioiden 
kokouksista, kongresseista ja tapahtumien suunnittelusta ja/tai toteutuksesta 
vastaavat henkilöt.

• Kokous – tai tapahtumapalvelujen tarjoajat (suppliers), kuten tapahtumapaikat, 
tapahtumatoimistot, hotellit, ohjelmatoimistot jne. 

• Tapahtuma-, kokous- ja matkailualan opiskelijat (students).

• Tapahtuma-, kokous- ja matkailualan oppilaitosten edustajat (faculty), kuten 
opettajat, tutkijat, kehittäjät.

KYSY LISÄÄ: MPI FINLAND 

https://www.mpiweb.org/chapters/finland/jaseneksi/liity-jaseneksi
https://www.mpiweb.org/chapters/finland/meista/mpi-finland
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Vastuulliset catering-, juhla- ja 
kokouspalvelut sekä tapahtumatilat

email. myynti@therongroup.fi | puh. 020 787 9720
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