
Urheilun 
ympäristövastuuverkosto

6.10.2020



Ohjelma

Jalkapalloperheen ympäristöasenteet ja Palloliiton toimet selvityksen 
pohjalta, Seriina Posio, Palloliitto

Hiilineutraali Honka –hanke, Meri Löyttyniemi, Tapiolan Honka

Vastuullisuusohjelman ympäristö- ja ilmastotavoitteet ja uudistetut 
valtionapukriteerit tuovat ympäristövastuun urheilujärjestöjen agendalle. 
Kestävän kehityksen kriteerit, Satu Heikkinen, OKM 
Olympiakomitean tukitoimet, Karoliina Ketola, OK

Ajankohtaista
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https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet
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Tavoite:
Vähennämme urheilun ympäristövaikutuksia ja teemme 
osamme ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tunnistamme 
merkittävimmät urheilun ympäristövaikutukset ja 
teemme toimenpiteitä vaikutusten vähentämiseksi. 
Näytämme esimerkkiä ympäristön huomioimisessa.



Toimenpiteet:
• Tunnistamme ja arvioimme oman toimintamme 

ympäristövaikutukset. 

• Vähennämme urheilun ympäristövaikutuksia muokkaamalla 
toimintatapojamme mm. kilpailujärjestelmien, tapahtumien 
järjestämisen, varusteiden, kulkutapojen, liikuntapaikkojen ja 
hankintojen osalta. 

• Viestimme ympäristöasioistamme ja -teoistamme aktiivisesti.

• Laadimme ympäristöohjelman, jonka toteutumista 
seuraamme ja arvioimme.



Materiaaleja:
Järjestöjen hiilijalanjälkilaskuri >

KEKE-koutsi –
vinkit ympäristövastuulliseen seuratoimintaan >

Ekokompassi ympäristöjärjestelmä 
(tapahtumille ja myös järjestölle) >

https://blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri/
https://www.olympiakomitea.fi/keke-koutsi-vinkit-ymparistovastuulliseen-seuratoimintaan/
https://ekokompassi.fi/


Tukitoimet urheiluyhteisölle

Ympäristö ja ilmasto –teeman vastuullisuusklinikat, ensimmäinen 25.11. klo 9-
12

Vastuullisuussparraukset, lue lisää täältä

Yhteiset pohjat ympäristövaikutusten arviointiin ja ympäristöohjelmaan 
(työstetään klinikoissa)

Olemassa olevat materiaalit
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https://www.olympiakomitea.fi/2020/10/01/varaa-jarjestollesi-vastuullisuussparraus/


Ajankohtaista

Fiksu Seura -palkinto haku käynnissä 20.10. asti

Uusia aineistoja:

Sustainability.sport -sivusto

IOC: Sustainability management in sport Uusi opas tukee urheiluorganisaatioita kestävän 
kehityksen huomioimiseksi toiminnassa ja tapahtumissa. Näkökulmina mm. ilmastonmuutos, 
monimuotoisuuden väheneminen sekä taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoistuminen

Tapahtumia (ympäristö ja kestävä kehitys laajemmin)

13.10.2020klo 17.00-19.30 Vastuullinen urheilujohtaminen –webinaari (Kesli ja Naiset vaikuttajina liikunnan 
pelikentillä)

Olympiakomitean vastuullisuusklinikat: ihmisoikeudet 21.10., ympäristö 25.11.

Tieteen päivien LTS:n seminaari 15.1.2021: Liikunnan ja urheilun ympäristövaikutukset – miten minimoida
liikkumisen hiilijalanjälkeä?
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/palkinnot/
https://sustainability.sport/
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/celebrate-olympic-games/Sustainability/sustainability-essentials/SUSTAINABILITY-ESSENTIALS_v6.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus


Linkit ja vinkit tapaamisen chatista
Liikunnan Kehitysyhteistyön Kestävän kehityksen liikuntakirja täällä: https://liike.fi/article/kestavan-kehityksen-
liikuntakirja/

Jalkapallossa oli pelaajalähtöinen kampanja #treenimatka2019, jossa aloitteen tekijöinä olivat Pyry Soiri, 
Sebastain Strandvall ja Ilari Äijälä. Pelaajayhdistys oli kampanjassa mukana.

Tekonurmikentät ja ympäristö -webinaari 8.10 klo 10-11 (ja myöhemmin tallenteena). Tero Auvinen, Suomen 
Palloliitto, Outi Setälä, johtava tutkija Suomen Ympäristökeskus ja Jyri Tirroniemi, tutkija Suomen 
Ympäristökeskus https://www.sla-ry.fi/koulutukset-ja-tapahtumat/sla-n-webinaarisarja/

LiiKe on ensi kesänä mukana Suomi Areenassa keskusteluosiolla "Jalkapallo ja kestävä kehitys", sisältöä 
suunnitellaan edelleen ja vinkkejä otetaan vastaan ari.koivu@liike.fi. Rive Kanerva ja Pyry Soiri ovat tulossa 
mukaan. 

Liitot ja seurat näkyvästi mukaan tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Sitoumus2050-.fi-sivuille voi 
tehdä kestävän kehityksen sitoumuksia. 

Opinnäytetöitä toivottiin verkoston kautta urheiluyhteisölle tietoon. Esim. Elsa Mantereen gradu koskien 
ympäristövastuuverkoston roolia ympäristöhallinnan mahdollisuusrakenteena: 
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64846

LTS:n Ilmastonmuutos ja liikunta -sivuille on koottu ilmastonmuutokseen ja liikuntaan liittyen tieteellistä tietoa 
(myös opinnäytteitä) sekä linkkejä hyödyllisille sivustoille. Vinkkejä aihepiirin tutkimuksista, selvityksistä, 
hankkeista ja verkkoartikkeleista voi lähettää s.postitse osoitteeseen media(at)lts.fi
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https://www.lts.fi/tutkittua-sovellettua/tutkittua/ilmastonmuutos-ja-liikunta.html

