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Miten arvioit oman
organisaatiosi henkilökunnan
osaamisen kestävän kehityksen
asioissa?

Vaihtelevaa. Ne joilla osaamista, on
taustalla oma mielenkiinto kestävään
kehitykseen.

Laajana kokonaisuutena SDG-tavoitteet
heikosti tunnettuja

Toisille työntekijöille kestävä kehitys on jo
osa omaa arkea ja se näkyy myös työssä

Vaihtelevaa, koska "osaaminen kestävän
kehityksen asioissa" olisi varmaan
määriteltävä ensin.

Vaihteleva varmaankin, asenne kuitenkin
kohdallaan

Kierrätystä, lajittelua kaikien kohdalla,
osalla laajempaa ja vahvempaa kestävän
kehityksen ajattelua, joka näkyy eri
kohdissa tekemistä.

Vaihtelee työntekijöiden välillä. Toisaalta
kestävä kehitys näkyy tilojen
auditoinneissa, joten on kuitenkin yksi
merkittävä osa, jota tulee panostaa ja jota
tulee huomioida

Kierrätyksessä on osaamista. Muut kestävän kehityksen osa-
alueet ovat oudompia

Vaihtelevaa: osalla enemmän ja toisilla
vähemmän. Olisi tarve tarkastella tämän
osaamisen tasoa henkilökunnalla. Niillä,
joilla osaamista, on taustalla oma
henkilökohtainen kiinnostus kestävään
kehitykseen.

Miten kestävä kehitys näkyy
omassa organisaatiossasi?
Strategia vs. käytäntö

Alussa ollaan. Strategiaan kirjattuna,
käytännön teot vielä hakusessa.

On yhtenä arvona. Käytännön toteutus
vaihtelee henkilökunnan osaamisen myötä.

Näkyy yleisenä tavoitteena strategiassa.
Käytännössä on mukana jossain määrin,
mutta ei suunnitelmallisesti.

Pieniä asioita, strategisella tasolla aihetta
pitäisi miettiä enemmän

Strategiassa ei taida näkyä erikseen
missään, mutta on ikäänkuin
sisäänkirjoitettuna kaikkeen...
Kuntastrategiassa korostetaan luontoarvoja
ja ekologisia ratkaisuja.

Pienissä arjen tärkeissä teoissa -
käytännöissä ja toimintatavoissa.
Strategiassa voisi näkyä vahvemmin.
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※※※※※※

Halua kestävän kehityksen toteuttamiseen on, mutta tekninen
toimi "tarjoaa" vain sekajäteroskiksen. Kierrättäminen jää
nuorisotilan ohjaajien ja muiden tilan käyttäjien oman
viitseliäisyyden vastuulle.

Mitä kestävä nuorisotyö
mielestäsi tarkoittaa?

Nuorten tukemista ja osallistamista
yhteiskunnan ja globaalin tason haasteissa
ympäristön, ilmaston, luonnon ja elämän
suojelemiseksi.

Iso sydän elämän suojelemiselle ― NIMETÖN

Nuorten tukemista ilmastoasioiden ja -
ahdistuksen kanssa. Oman toiminnan
tarkastelua kestävyyden kantilta. Esimerkin
kautta toimimista.

Kestävän kehityksen tiedostamista, ja sen
jalkauttamista osana nuorisokasvatusta

Mukaan kehittämistyöhön?
Mahdollisuus eri tasoiseen
osallistumiseen

Kanuunan Muuttuvan maailman verkosto
voisi olla mukana :)

Katja Kivioja


