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Tapiolan Honka (ja Aalto-yliopisto)

Koripalloseura Tapiolan Honka, Espoo
•
•
•

•
•
•
•
•

Perustettu 1957, Nuoren Suomen Sinettiseura vuodesta 1993
Olympiakomitean Tähtiseura 2018 alkaen
Jäsenmäärä noin 1400, ~90 nais- ja miesjoukkuetta (juniorit, aikuiset, Unified, pyörätuoli)
Valmentajista päätoimisia 12, osa-aikaisia 6, OTO-valmentajia noin 84
Seuran hallitus 6 jäsentä, pj Manne Airaksinen
Toimihenkilöt: toiminnanjohtaja, urheilutoimenjohtaja, toimistopäällikkö ja yhteisö-manageri.
Joka joukkueella omat vapaaehtoiset jojo, rahis, toimitsijat.
Seuran toiminta keskittyy Tapiolan urheilupuistoon Honkahallille
Harjoituksia ja pelejä Honkahallin lisäksi Espoon liikuntatiloissa ja kouluissa

Hiilineutraali Honka –hanke
•
•
•
•

Vastuullisuus on yksi Hongan arvoista
Käynnistyi 2020 juuri ennen koronaa, vapaaehtoisten seura-aktiivi-vanhempien aloitteesta
Jatkumoa Olympiakomitean ja Sitran hankkeelle, mm. Hongan Tallink-turnaus pilottina
Myös kesällä 2019 seniorikoripallon MM-kisoissa Espoossa kestävän kehityksen näkökulmia

• Hiilineutraali Honka sai käynnistyttyään vahvan tuen seuran sekä Honkahallin hallitukselta
• Hankkeen painopiste on ekologisessa kestävyydessä ja CO2-päästöjen vähentämisessä, mutta
toteutetaan kestävän kehityksen kaikkia ulottuvuuksia

•
•

Sosiaalinen: yhteisöllisyys, positiivinen kädenjälki, reilu peli
Taloudellinen: hankerahoitus-mahdollisuudet, sponsorien kiinnostus, ekologisuus mahdollisuus säästöihin

tapiolanhonka.fi/hiilineutraali-honka-hanke-kutsuu-mukaan-toimimaan/

HONKAHALLI TAPIOLAN URHEILUPUISTOSSA vuodesta 2011
• 3 täysmittaista koripallokenttää, oheisharjoittelu- ja pukeutumistilat, kahvio ja toimisto
• Kokonaispinta-ala ~3.000m2 ja tilavuus ~24.000m3, työllistää 3 vahtimestaria ja 6 osaaikaista kahvilatyöntekijää, Hongan nykyisiä ja entisiä junioripelaajia
• Hallissa vuosittain noin 500 ottelua ja kävijämäärä noin 170 000
• Energiatehokkuutta huomioitu mm. led-lampuin, ja 1.8.2020 lähtien Ilmatar-tuulisähkö

Mitä hankkeessa tapahtuu ?
• Seuran hiilijalanjäljen selvittäminen, ideointi päästöjen pienentämiseksi (kiinteistöt,
•
•
•
•
•
•

liikkuminen, hankinnat...)
Rahoitusmahdollisuuksien haku (mm. YM kiertotalous, kaupunki ja jakamistalous,
energiainvestointituet…)
Yhteistyön kartoittaminen (yritykset, Tapiolan urheilupuiston toimijat, Espoon kaupunki etc.)
Parannettu lajittelun edellytyksiä Honkahallissa
Roskia on “ploggattu” hallin ympäriltä korona-keväänä
Tapiolan Hongan Kirppis –ryhmä avattu facebookissa
Kestävän liikkumisen edistäminen

•

Selvitystyö vireillä (seuraava kalvo)

• Tarvitaan paljon viestintää
• kokoukset ja tilaisuudet, myclub, some...

•
•
•

Tavoitteena kokonaiskuva seuran CO2-päästöistä (treenimatkat, peli/turnaus/leirimatkat ja Honkahallin energia)
Joukkueiden liikkumiskyselyä ollaan toteuttamassa syksyllä 2020 (Juha Meronen, Sari Laine, seuran toimihlöt & co.)
Laskentamallina käytetään Sitran rahoittamaa Hiilifiksu -laskuria, joka on tarkoitettu järjestöjen hiilijalanjäljen
laskentaan, blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri/

Länsiväylä 13.6.2020
Lauri (U19):
"Hongalla on meille
junnuille iso rooli
asennekasvattajana
ja hallilta opitaan
pienestä pitäen paljon
toimintatapoja.
Hongassa on kiva
pelata, koska
valmentajat välittävät
pelaajista ja meillä on
hyvä yhteishenki."

Hiilineutraali Honka – näin Sinä voit toimia
(materiaali mm. JoJoille välitettäväksi)
Ilmatar Oy:n Tuulisähköä
• Honkahalli käy tuulivoimalla
•

1.8.20 lähtien!
Tue seuraa vaihtamalla
oman kotisi
sähköntoimittajaksi
kotimainen Ilmatar Oy!

Kannusta pyöräilyyn
• Pyöräilemällä kunto kasvaa ja ilmasto
•

kiittää!
Yeplyn pyöränhuoltopaja
Honkahallilla 3.10.2020 klo 11-17

Tapiolan Hongan kirppis
• Yksityinen facebook-ryhmä, nyt jo

•

yli 200 jäsentä
Kätevä osto- ja myyntifoorumi
koriskamoille!

ilmatar.fi/honka

Lajittele Honkahallilla (ja kotona)
fb.com/groups/1407328352800603
• Aulasta löytyy lajitteluastiat, laita
kehitystoiveita myös meille
• Hongan toimisto lajittelee nyt myös paperin

Hiilineutraali Honka | Avaintoimijoita
Hankeryhmän jäsenet; seuravanhempia, ja kestävyyden ammattilaisia:
• Meri Löyttyniemi, meri_loyttyniemi@hotmail.com, 050 313 7549 (pj)
• Kristiina Kankaansyrjä, kristiina.kankaansyrja@legitimus.fi, 040 845 6949 (varapj)
• Juha Meronen, juha@meronen.net
• Milla Suviranta, milla.suviranta@espoo.fi
• Paula Schönach, paula.schonach@iki.fi
• Päivi Koivisto, paivi.koivisto@cargotec.com
• Sari Laine, sari.laine@sitra.fi
• Susanna Horn, susanna.horn@gmail.com
Lisäksi mukana alusta lähtien
• Hongan toiminnanjohtaja, toimistopäällikkö, yhteisömanageri
• KOY Honkahallin (ja seuran) hallituksen jäseniä
• Espoon kaupungin edustajia

tapiolanhonka.fi/hiilineutraali-honka-hanke-kutsuu-mukaan-toimimaan

Kristiina
Kankaansyrjä

Citius – Altius – Prudentius
Kiitos!

