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Missä menemme?
Murrosvaihe
Toimintaympäristön muutos.
Digitalisaatio. Kasvava tietoisuus.
Paljon on menty eteenpäin, ja tahtoa ja
tietoisuutta on. Paljon on kuitenkin myös
tekemättä.

Kansanterveystyö
> ympäristön hyvinvointi
Kansanterveystyö tunnustetaan vahvasti
ja laajasti yhtenä ydinarvona. Ihmisen ja
ympäristön hyvinvointi rinnastetaan
entistä laajemmin tähän.

Ympäristötoiminnan aktiivisuuden kasvu
(ympäristöohjelmat eivät toki uusi juttu)

Kriittisyys ja 
itsekriittisyys

> Optimismi 
+ Kriittisyys 
+ Tietoisuus & 
tiedonjaon merkitys



Miten 
liikunta ja
urheilu,
ympäristö-
vastuu ja
kestävä
kehitys
linkittyvät
toisiinsa?

>> Kyseessä on laaja kulttuurikenttä, jonka merkittävä
elämäntapoja ja hyvinvointia edistävä rooli koskettaa
valtaosaa suomalaisista
>> Kenttä on aina kytköksissä toiminnan ympäristöihin ja
olosuhteisiin, täten myös välittömään
ympäristöönsä (luontosuhde)
>> Lajien määrän ja harrastajamäärien kasvu sekä
ympärivuotisuus kytkevät kenttää ympäristövaikutuksiin
entisestään

Ympäristö on muuttunut ja muuttuu

>> Liikunnan ja urheilun on reagoitava ja sopeuduttava
>> Lajien perinteet ja historia pohjautuvat erilaisiin
luontosuhteisiin (esim. konkreettisesti luonnossa tapahtuva
liikkuminen)
>> Ympäristöllä, sen hyvinvoinnilla ja näiden kestävyydellä on
myös kulttuurillinen ja ihmisten fyysistä ja henkistä
hyvinvointia määrittävä arvo

Yhteiskunnallinen rooli ja vastuu



Mikä käsitys
liitoilla on
liikunnan ja
urheilun ja
kestävän
kehityksen
yhteydestä?

Vastuu
Vastuu tunnustetaan, ja se ulottuu liittojen omaan
toimintaan sekä lajikohtaisiin toimiin ("konttorille ja
kentälle")

Oma jälki
Keskeisiä tunnistettavia alueita kestävälle toiminnalle
tapahtumat, logistiset ja sijoittumiseen liittyvät sekä
materiaaliset järjestelyt

(Itse)kriittisyys
Huomio myös viherpesun ilmenemisessä sekä
kenttään kohdistuvassa itsekriittisyydessä - toimien
riittämättömyys ja itse (huippu-)urheilun periaatteet

Ihmiskeskeisyys
Ihmiskeskeisyys on määräävä tulokulma. Hyvinvoiva
luonto ja ympäristö arvona, joka edistää ihmisessä
terveyttä ja hyvinvointia.



Mikä unohtuu? Missä
nähdään mahdollisuuksia?

Tapahtumat. Harrastusolosuhteet ja kehitys. Logistiset / infraa koskevat ratkaisut.
"Ylöspäin" vaikuttaminen. Liittojen oma toiminta. Vastuullisuus ja tiedonjako.

Oman toiminnan päivittäminen ja uudelleen määrittely. Itsekriittisyyden
kohdentaminen omaan toimintaan. Aseman rohkeampi hyödyntäminen.

Jotain muuta?



"Kolmen tason" malli
Vertikaalinen JA horisontaalinen 
velvollisuus ja vaikuttaminen
> Toimijoilla on "ylhäältä alaspäin" tulevia velvoitteita (kansainvälisten
liittojen ohjeistuksia, valtionavun takeita), joiden pohjalta toimintaa
suunnitellaan
> Nykyisin vaikuttaminen ja velvollisuudet ovat laajasti myös
horisontaalisia - liitot ja seurat vaikuttavat ja velvoittavat toisiaan

Toiminnan sopeuttaminen ja reagointi
> Muuttuvat toimintaympäristöt ja fyysiset ympäristöt (esim. talvet)
vaativat toiminnan jatkuvaa sopeuttamista ja reagointia

Lajien oma suhde ympäristöönsä - luontosuhde
> Lajeilla on erilaisia taustoja, ja niiden historia peilattuna nykyolosuhteisiin
vaikuttaa paljolti siihen, millä tavoin ympäristötoimiin laitetaan resursseja



Näkökulmaa
lajitoiminnan ja

kestävyyden
profilointiin >

"Mutta jos me pystytään antamaan sinne ajatuksia ja
auttaa ja vaikuttaa, sillä on sitten enemmän koko

kokonaisuuden kannalta merkitystä."

"Tää uusi sukupolvi, nuoret, joka tulee pian. On magee nähdä,
miten eri tavalla oikeasti ne ajatukset menee niihin tekoihin. Ja mä

uskon, että isot linjaukset, niin kuin puhuttiin, että ne pitää tulla
lainsäädäntöön. Mut joka ikisellä pienellä teolla on merkityksensä.”



 
LIIKUNNAN JA URHEILUN EKOTEKO? Ekologisuuden, terveyden ja kestävyyden yhtenevät teemat
suomalaisten liikunnan ja urheilun lajiliittojen toiminnassa. Lehtonen, A. (2019). Pro gradu, TUNI.

Lajiliitot (liikuntakentän toimijat) vastuunkantajina
 
Toimintaympäristön muutokset
> Ympäristötoiminnan näkökulman kasvu
 
Konkreettinen työ ("kottorilla ja kentällä")
> Kestävyyden periaatteet
 
Ekologisuuden teemojen ja kansanterveyden
arvojen väliset yhteydet 
 
Toimijat esikuvina, kasvattajina ja keskustelijoina
ympäristökeskustelussa

Ketävyyden, ekologisuuden ja
terveyden yhtenevät teemat
liikunta- ja urheilukentällä



KENTÄN VUORO
Millä tavoin, millaisista näkökulmista, kentän toimijat tarkastelevat ympäristökysymyksiä?

Strateginen suunnittelu? Resurssien ohjaaminen? Tietotaidon hankkiminen / hyödyntäminen?
Paradigman muutos? Luontosuhde ja sen määrittäminen?
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