
Sähköistä ja fiksua  
toimintaa hallinnossa 
Seura tekee kaltaisekseen, niin 
hyvässä kuin pahassa. Hyvässä 

seurassa yhteydet, hallinto ja tilat 
toimivat fiksusti, jolloin resursseja 

ei mene hukkaan – oli ne sitten 
aikaa, energiaa tai aanelosia. Kun 

hallinto on kunnossa, jää aikaa myös 
ydintekemiselle.

viestintä & 
hallinto
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Muuttakaa 
seuran 

tiedottaminen 
sähköiseksi

Seuran toiminnassa kannattaa suosia sähköistä viestin-
tää niin valmennustasolla ja läsnäoloseurannalla kuin  
esimerkiksi perheille viestittäessä. Viesti kulkee kaikille  
samanlaisena eikä tarvitse itkeä repun pohjalle  
unohtuneita papereita. Myös urheilutapahtumien  
tulospalvelussa kuluu paljon paperia. Toimintamallia voi 
muuttaa sähköiseksi. Kirjatkaa tulos ja laittakaa se  
sähköisesti ulos. Modernisoidaan pelikirjaa, pudotetaan 
turhat lippulappuset ja vähennetään ylimääräistä työtä.

Näin se tehdään
v Siirtäkää ohjeet, tiedottaminen ja seuranta sähköiseen 

alustaan. Alustalla on väliä, sillä sähköinen toimii  
nopeammin, kuten tenniksessä monille nurmikenttä.

v Järjestäkää valittujen sovellusten ja sähköisten  
palveluiden käyttöönotto huolellisesti. Kun siirrytään 
uusien sovellusten pariin, pitäkää huolta, että kaikilla on 
vaadittava osaaminen. Monesti kyseessä on vain pieni 
tsekki.

v Pohtikaa, voiko printtijulkaisuja vähentää tai luopua  
niistä kokonaan. Tässä asiassa saa luovuttaa.

v Tapahtumissa sähköinen tulospalvelu varmistaa  
ajantasaisuuden. Tulokset nopeasti eetteriin!

Hyödyt
Näillä vinkeillä muun muassa nopeutatte viestintää,  
säästätte aikaa ja paperia ja vähennätte kustannuksia.
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Käyttäkää 
etäkokouksia

Ihmisten välinen yhteistyö on tärkeä osa seuratoimin-
taa. Aina ei kuitenkaan välttämättä tarvitse nähdä kasvo-
tusten ja suorittaa sitä varten pitkiä ajomatkoja, vaan  
etäkokouksien avulla asiat voi tehdä helpoimman kaavan 
kautta. Nyt on sähköä ilmassa! Etäkokouksia helpottaa 
sähköinen hallinto, joka varmistaa, että tarvittavat  
asia kirjat ovat kaikkien osallistu jien käytössä.

Näin se tehdään
v Hoitakaa tapaamiset Skype-kokouksin tai puhelimitse. 

v Sähköpostikokouksissa ei kaikkien tarvitse olla läsnä juuri 
samalla hetkellä. Kullakin omat aikalähdöt.

v Hankkikaa tarvittaessa yhteiset sovellukset tai laitteet, ja 
juttu luistaa!

Hyödyt
Sähköiset kokoukset säästävät aikaa ja rahaa ja 
ympäristöä.

Faktaa

20 %
Liikenne aiheuttaa viidenneksen suomalaisten päästöistä.
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Toteuttakaa 
olosuhde

parannuksia 
kierrättäen

Liikuntapaikat ja muut seuran käyttämät olosuhteet 
eivät aina ole seuran käsissä. Seura voi kannustaa tilojen 
omistajaa fiksuihin valintoihin ja vaikuttaa olosuhteiden 
kehittämiseen, varustamiseen ja kunnostamiseen. Omien 
tilojen kohdalla vaikuttaminen on helpompaa.  
Kierrättäminen kuuluu asiaan sekä pallopeleissä että  
remontoidessa. Materiaaleja voi uudelleen käyttää, saada 
kierrätettynä sekä niitä voi lahjoittaa eteenpäin. 

Näin se tehdään
v Hyödyntäkää kierrätettyjä materiaaleja. Kierrätys  

kannattaa, niin taloudellisesti kuin ympäristönkin 
puolelta.

v Kyselkää yrityksiltä tai muilta toimijoilta poismeneviä  
materiaaleja. Välillä joku muu tietää parhaiten.

v Hyödyntäkää vanhat materiaalit  
uudelleenrakentamisessa. Älkää heittäkö mitään 
materiaalia turhaan pois, vaan miettikää löydättekö 
niille uuden käyttötarkoituksen.

v Ohjatkaa poistettavat materiaalit hyötykäyttöön.

v Lahjoittakaa vanhat materiaalit eteenpäin tuunattavaksi  
esimerkiksi perheille, uusiin käyttökohteisiin tai  
kouluille: juoksuradan palat, tennispallot, mailat,  
kankaat, tolpat, jne. Toisen romu voi olla toisen aarre.

v Käyttäkää ekologisia menetelmiä.

Hyödyt
Kun remontoidessa kierrätätte, niin säästätte rahaa ja  
vahvistatte yhteisöllisyyttä.
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Säästäkää 
sähköä ja 
vaihtakaa 

ekoenergiaan

Fiksulla ympäristöä säästävällä sähkön- ja vedenkulu-
tuksella on paljon vaikutuksia. Turha sähkönkulutus  
kuluttaa ympäristöä, ilman yhtään voittajaa. Win-win-win 
tilanteen voi maksimoida vaihtamalla eko energiaan. Välillä 
vaihtamalla paranee.

Näin se tehdään
v Sammuttakaa valaistus silloin kun sitä ei tarvita.  

Lähdetään perusasioista liikkeelle. Ja tämä oppi myös 
junnuille.

v Vaihtakaa tai pyytäkää vaihtamaan valaistus 
led-lamppuihin. 

v Ehdottakaa käyttämänne liikuntapaikan ylläpitäjälle 
energiansäästötoimia ja ekosähköön siirtymistä.  
Pyrkikää toimimaan ympäristön parhaaksi myös oman 
päätäntävallan ulkopuolella.

Hyödyt
Sähköä säästämällä ja eko sähköllä ja kilpailutuksilla  
säästätte rahaa ja ympäristöä.
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Vähentäkää 
veden

kulutusta

Pienillä teoilla on tässäkin merkitystä. 
Suihkuaikojen lyhentäminen säästää vettä ja lämmityskus-
tannuksia. Älä anna lämmön valua viemäristä alas, sillä 
pienistä puroista kasvaa iso joki. Tehkää seuran toiminnas-
ta vedenpitävää ja sitä vähemmän kuluttavaa.

Näin se tehdään
v Kannustakaa lämpimän veden säästämiseen suihkussa 

vaikka 2 minuutin säännöllä. Ottakaa käyttöön ns. 2 min 
jäähy. 

v Välttäkää turhaa juoksuttamista treeneissä ja suihkussa 
esimerkiksi hiustenpesun aikana.

v Ehdottakaa vettä säästävien suihkujen vaihtamista.  
Välillä tehokkain tapa saada positiivisia tuloksia on  
vaihtaa käytössä oleva pelitapa uuteen.

v Miettikää, miten muuten voitte vähentää  
vedenkulutusta, esimerkiksi lumetuksessa,  
kastelussa tai kentänjäädytyksessä. Kukin toimii omalla 
pelipaikallaan.

Hyödyt
Näillä toimilla säästätte rahaa ja vähennätte 
vedenkulutusta. 

Faktaa

50 %
Puolittamalla suihkussa käytetyn ajan puolitatte samalla 
vedestä maksamasi laskun.
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Hankkikaa 
varusteita ja 
tiloja yhdessä

Jakamistalous on päivän sana! Sen lisäksi, että seu-
ra voi hankkia varusteita ja esimerkiksi lainata niitä, voivat 
eri seurat tai joukkueet yhdessä hankkia varusteita tai  
vuokrata tiloja. Treenejä voi toteuttaa muun muassa  
yhteisissä tiloissa myös monilajisesti, jolloin monipuolinen 
liikunta lisääntyy. Nyt saadaan enemmän vähemmällä!

Näin se tehdään
v Järjestäkää yhteistreenit toisen seuran tai joukkueen 

kanssa koululla, hallissa tai kentällä. Lapset ja nuoret 
saavat monipuolisia harjoitteita yli lajirajojen. Näin  
saadaan monipuolista treeniä halvemmilla 
kustannuksilla.

v Kyselkää naapuriseuroiltanne tai muilta toimijoilta 
tapahtumiin apuja esimerkiksi lainattavilla varusteilla. 

v Perustakaa keskinäinen lainauspörssi: yhdeltä jääkaapit, 
toiselta teltat… Yhdessä on enemmän.

v Jakakaa tiloja useiden toimijoiden kanssa, antakaa  
ulkolämppäajaksi halli toiselle vuorolle ja käyttäkää  
kunnan tyhjiä ja halpoja tiloja luovasti. Tämä on  
resurssiviisautta parhaimmillaan!

Hyödyt
Näiden vinkkien avulla säästätte rahaa ja aikaa, jaatte 
osaamista, kasvatatte yhteisöllisyyttä ja harrastatte  
monipuolista liikuntaa.
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Viestikää 
fiksuista 

valinnoista 
aktiivisesti

Fiksut käytännöt helpottavat arkea ja säästävät aikaa ja 
rahaa, mutta todellisia voittajia ovat ne, jotka osaavat siitä 
myös kertoa! Kertomalla seurassanne valinnoistanne ja 
periaatteistanne olette asennekasvattajina rakentamassa 
vahvempaa ja kestävämpää maailmaa ja saatte mukaanne 
niin nuoret, vanhemmat kuin yhteistyökumppanit. Ympä-
ristövalintoja ja kestävän kehityksen periaatteita  
arvostetaan laajasti. Teidän valintanne ja toimintatapanne 
voivat olla se kriittinen tekijä valintapäätöksissä. Kukapa 
nostaisi sen kissan hännän ylös, ellei kissa itse!

Näin se tehdään
v Kertokaa omassa viestinnässänne kestävistä  

valinnoistanne ja kertokaa, miksi niin teette. 

v Hyödyntäkää KEKE-koutsin materiaalit ja levittäkää  
tietoa, mitä kaikkea hyvää jo teette.

v Nostakaa teemoja esiin niin liikenteeseen, ruokailuun, 
välineisiin, olosuhteisiin kuin tapahtumiin liittyen sään-
nöllisin väliajoin.

v Lähtekää liikkeelle vaikka lisäämällä nettisivuillenne oma  
ympäristölupaus ja haastakaa seuran toimijoita osallis-
tumaan KEKE-koutsin pikatestiin! Jo pieni on kaunista.

Hyödyt
Viestimällä tietoisuus kasvaa, lisäätte yhteisöllisyyttä,  
yhteiskumppanien ja harrastajien määrän lisääntyessä 
säästyy myös rahaa ja saatte lisäresursseja toimintaan! Ja 
ympäristö kiittää.


