
Fiksu seura toimii 
ympäristövastuullisesti

#fiksuseura
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Ideahaussa 150 ehdotusta fiksuista toimintatavoista
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Mihin seurojen toimintatavat ovat liittyneet



Seurojen kokemat hyödyt – miksi fiksua?
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Kimppakyytien 
sopiminen

selkeyttää ja 
helpottaa 
perheiden 

hektistä arkea

Lajittelu on 
konkreettinen teko, 
jonka jokainen osaa 

tehdä ja se kertautuu 
kaikkialla.

Seura haluaa edistää 
junioreita omaksumaan 

liikuntalajin lisäksi 
terveelliset ja 

ekologisesti vastuulliset 
elintavat.

Pieni seuramme pyrkii 
seuraamaan 
yhteiskunnan 

kehitystä 

Kimppakyydeillä on 
suuri 

yhteisöllinen 
vaikutus.

Yhteisillä bussimatkoilla
luodaan yhteishenkeä ja 
ne voivat olla monelle 
lapselle ja nuorelle 
kisamatkoilla se tärkein 
asia.

Lapsi/nuori saa 
kokemuksen 
siitä, että voi 
itse vaikuttaa 
ympäristön 

hyvinvointiin.

Varustekierrätyksen 
kautta syntyy 

kustannussäästöjä ja se 
lisää perheiden 

vuorovaikutusta ja 
yhteisöllisyyttä.

Sähköisten työkalujen 
myötä seura-aktiivien 
aikaa on vapautunut 
seuran päätehtävään 

eli jäsenistön 
liikuttamiseen.

Saadaan positiivista 
julkisuuskuvaa 
seuralle, lajille 
ja kaupungille.



10 Fiksua toimintatapaa – yksityisautoilun vähentäminen
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1. Seuran yhteiskuljetukset
2. Kimppakyytien 

helpottaminen (App2Day)
3. Monipuoliseen liikkumiseen 

kannustaminen osaksi 
valmennusta

4. Liiku liikkumaan -haasteet



10 Fiksua toimintatapaa – varusteiden eliniän pidentäminen
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5. Seuran oma varustepörssi
6. Varustekierrätystapahtumat
7. Seura-asujen

elinkaaren pidentäminen



10 Fiksua toimintatapaa – tapahtumat
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8. Jätteen vähentäminen ja 
lajittelu
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10 Fiksua toimintatapaa – ruokavalinnat ja sähköiset 
toimintamallit

9. Itse tehdyt fiksut välipalat
10. Paperiton viestintä



• Hanke on Olympiakomitean ja Sitran 
yhteinen.
• Hankeaika on vuoden 2018 loppuun.
• Tuloksena syntyy kaikille urheiluseuroille 
avoin työkalupakki kestävien ja 
ympäristövastuullisten toimintamallien 
kehittämiseksi.

• Työkalupakki kokoaa yhteen jo hyväksi 
havaittuja keinoja sekä uusia tapoja, joilla 
on ympäristöystävällisyyden lisäksi on 
monesti myös kustannus- ja aikasäästöjä.
• Työkalupakki sisältää työkaluja, ohjeita, 
kyselyitä ja esimerkkitarinoita.
• Löytyy OKn ja Tähtiseurojen sivuilta 2019



Lue hankkeesta lisää:

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomite
a/vastuullisuus/ymparisto/fiksut-toimintatavat-

tyokalupakki/

Karoliina Ketola
karoliina.ketola (a) olympiakomitea.fi

Anna Iso-Ahola
anna.iso-ahola (a) olympiakomitea.fi

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/ymparisto/fiksut-toimintatavat-tyokalupakki/
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