ETÄTYÖSKENTELY
TUKEMASSA LUKIOLAISIA
MUUTTUVASSA MAAILMASSA
Lukiolaiset osana modernisoituvaa maailmaa?
Lukiolaiset edelläkävijöitä kestävän kehityksen
kaikilla osa-alueilla?

KESTÄVÄ KEHITYS
Lukiolaiset ovat luoneet oman kestävän kehityksen suunnitelmansa
osoittaakseen tukevansa kestävän kehityksen tavoitteita ja olevansa
rakentamassa tulevaisuuden kestävää maailmaa. Lukiolaisten tulee
olla edelläkävijöitä kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisen
kanssa sekä kestävän kehityksen oppien opettajana nuorille.
Etätyöskentely tukee kestävää kehitystä erityisesti sosiaalisella ja
ekologisella osa-alueella sekä antaa mahdollisuuden ottaa suuren
harppauksen eteenpäin kestävän toiminnan saralla. Paljon on
kehitettävää ja paljon on mahdollisuuksia.

SOSIAALINEN KESTÄVYYS LUKIOLAISTEN VOIMAVARA
Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa esimerkiksi tasa-arvon, jaksamisen,
yhteisöllisyyden ja turvalllisuuden toteutumista.
Lukiolaisille ominainen yhteisöllisyys saadaan toteutumaan valtakunnallisesti laajemmin sekä
matalammalla kynnyksellä etätyöskentelyä kehittämällä. Etätyöskentelyssä tulee ottaa huomioon
uusiin ihmisiin tutustuminen ja avoimet keskusteluhetken, jotta voidaan vaalia yhteisöllisyyttä.
Olennainen osa tasa-arvon toteutumista on kaikille yhtäläisen mahdollisuuden tarjoamista
esimerkiksi tapahtumille osallistumisen kannalta. Lukiolaisten tulisi jatkossakin ottaa huomioon
pitkät välimatkat, jossa etätyskentely Kenenkään ei tulisi jäädä toiminnan ulkopuolelle
välimatkojen takia.
Vaikuttaminen helpottuu ja laajemman lukiolaisuuden ääni saadaan kuuluviin paremmin.

SOSIAALINEN KESTÄVYYS - osana toimijoiden
hyvinvointia
Lukiolaistoimijoille etätyöskentely luo mahdollisuuksia aikataulujen
yhteensovittamiseen uudella tavalla. Kouluttautumisen ei tarvitse olla sidottu
tiettyyn aikaan ja paikkaan, vaan koulutuksien luominen ja kouluttautuminen
onnistuu joustavasti, ja omaan lukiolaisuuteen sovittaen. Koulutuskeskiviikot ovat
hyvä esimerkki tämän toteutumisesta.
Lukiolaisten syksyn ollessa muutenkin kuormittavaa, tulee voida hyödyntää myös
etämahdollisuutta osallistua tapahtumille jaksamisen tukemiseksi.
Sosiaalista kestävyyttä on myös jatkuvuuden tukeminen. Etätyöskentely
mahdollistaa osaavien toimijoiden tavoittamisen ja koulutuksiin osallistumisen
ympäri Suomea, jolloin tiedot ja taidot siirtyvät osaajilta osaajille ja Lukiolaisten
osaamisen siirtyminen voidaan turvata suurta vaihtuvuutta kokevassa
järjestössä.

EKOLOGINEN KESTÄVYYS
Ekologinen kestävyys on yksi suurimmista 2010-luvun puheenaiheista.
Lukiolaisten Kestävän kehityksen suunnitelman mukaisesti Lukiolaisten
tulee olla tietoisia kulutuksestaan, ympäristöstään sekä valinnoistaan.
Etätyöskentely luo mahdollisuuden vähentää merkittävästi tapahtumille
matkustamisen hiilijalanjälkeä vuoden aikana, joka säästää merkittävästi
yksilön ja ympäristön kustannuksia.

ILMASTONMUUTOS, YMPÄRISTÖ JA HUOLI
TULEVAISUUDESTA?
Huoli ympäristöstä koskettaa nuoria ympäri maailman. Maapallon tulevaisuuden
suunnittelu näkyy kannanottoina, jatkuvana arjen muuttumisena sekä poliittisella
kentällä, jossa Lukiolaisten tulee olla äänessä.
Etätyöskentely luo Lukiolaisille mahdollisuuden ottaa ympäristön muutokset
huomioon päästöjen vähentämisellä sekä valintojen mahdollisuuksien
laajentumisella.
Paperillisten materiaalien tarve pienenee ja koulutuksen resurssit voidaan
kohdistaa kestävämmin laatuun ja jatkuvuuteen.

