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Jakelun mukaan

Kestävän kehityksen ohjausryhmä
Turun yliopistossa kestävän kehityksen toiminta on laajaa kattaen opetuksen ja
tutkimuksen lisäksi myös erilaiset yliopistotason politiikkalinjaukset ja niiden
toimintaohjelmat, kansainvälisen yhteistyön ja viestinnän.
Kestävän kehityksen ohjausryhmän tehtävänä on kehittää, seurata ja arvioida
Turun yliopiston kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa. Ohjausryhmä toimii
koordinoivana tahona tavoitteenaan vahvistaa yliopiston roolia ja tunnettuutta
kestävän kehityksen edelläkävijänä vaikuttavamman toiminnan aikaan
saamiseksi. Ohjausryhmän tehtävänä on mm.
-

päivittää yliopiston kestävän kehityksen politiikka, laatia niiden pohjalta
toimenpideohjelma ja käynnistää toimenpiteiden toteutus
luoda yliopistoon kestävän kehityksen opetustarjonnan ja sen
toteuttamisen suuntalinjat ja tehdä ehdotuksia toteutustavoista
selvittää yliopiston eri tiedekunnissa toteutettavan kestävää kehitystä
koskevan tutkimuksen sisältö ja laajuus sekä tutkimuksen tarvitsema
tuki
edistää yliopiston työ- ja opiskeluympäristöjä kestävän kehityksen
mukaiseksi
laatia yliopiston kestävään kehitykseen liittyvän viestinnän linjaukset ja
suunnitelma toteutuksesta
selvittää kansalliset ja kansainväliset kestävän kehityksen verkostot,
ylläpitää aktiivista vuoropuhelua näiden kanssa ja sopia työnjaosta eri
verkostojen kanssa
arvioida Turun yliopiston toimintojen hiilijalanjälki kiinteistöjen kera ja
ilman.

Olen tänään nimittänyt seuraavat henkilöt kestävän kehityksen ohjausryhmään
puheenjohtajaksi ja jäseniksi heti alkavaksi ja 31.7.2019 päättyväksi:
Professori Mika Hannula, puheenjohtaja
Kehitysjohtaja Riitta Mustonen, kehittämispalvelut, varapuheenjohtaja
Ympäristöinsinööri Ari-Pekka Lassila, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Viestintäjohtaja Anne Paasi, viestintä
Johtaja Juha Kaskinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Dekaani Anne Kumpula, oikeustieteellinen tiedekunta
Professori Jukka Käyhkö, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Erikoistutkija Mikko Puumala, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Tutkijatohtori Tuomas Räsänen, humanistinen tiedekunta
Professori Ilari Sääksjärvi, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Professori Satu Teerikangas, Turun kauppakorkeakoulu
Kliininen opettaja Petri Vainio, lääketieteellinen tiedekunta
Yliopistotutkija Eija Yli-Panula, kasvatustieteiden tiedekunta
Ylioppilaskunnan edustaja,
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Ohjausryhmän valmistelijoina ja sihteereinä toimivat erikoistutkija Sari
Puustinen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta ja kehittämisasiantuntija
Marjaana Suorsa Kehittämispalveluista. Ohjausryhmä kutsuu tarvittaessa muita
asiantuntijoita kuultavakseen. Samoin ohjausryhmä perustaa tarvittaessa
projektiryhmiä yksittäiset toimenpiteiden käytännön suunnitteluun ja
toteuttamiseen.
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