
Urheiluvälineet kiertoon! 

Harrastuskyyteihin järkeä!

Kertakäyttökulttuurille vaihtoehtoja! 

Kokoukset sähköisiksi!

URHEILUVÄLINEET KIERTOON! 

HARRASTUSKYYTEIHIN JÄRKEÄ!

KERTAKÄYTTÖKULTTUURILLE 
VAIHTOEHTOJA! 

SÄHKÖISET TYÖKALUT KÄYTTÖÖN!



Työpajan ohjelma

Mikä hanke? Työpajan tavoitteet

Hyvät kokemukset vaihtoon ja ilmapiiripuntari

Työstöosuus

Mihin asioihin työkalupakin pitäisi tarjota vastauksia?

Lounas työstön ohessa noin klo 11.30

Mitä ratkaisumalleja pitää edistää ja mitä uusia toimintatapoja voisi kokeilla?

Purku ja seuraavat askeleet
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Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, 
että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Yhdessä 
jäsenjärjestöjemme kanssa rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen. 



Elinvoimainen seuratoiminta

Laatuohjelma innostaa lasten, nuorten ja aikuisten toiminnan sekä 
huippu-urheilun jatkuvaan kehittämiseen

Tulevaisuusohjelma kuvaa toimintaympäristön muutoksia ja auttaa 
seuroja tarttumaan mahdollisuuksiin

Seuroille on tarjolla valtakunnallisesti laadukkaat koulutukset ja 
hallinnon tukipalvelut yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa
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Seuran fiksujen toimintatapojen työkalupakki -hanke 
2018

Tarkoitus: tarjota urheiluseuroille kattava ja käytännönläheinen 
työkalupakki, jonka avulla voi lähteä rakentamaan kestävämpää 
urheiluseuran arkea, pienillä ja suurilla teoilla. Työkalupakki on helposti 
seuran arkeen sovellettava, visualisoitu ja infograafinen.

Toteutus: Osallistetaan liittoja ja seuroja, kyselyiden, keskusteluiden, 
työpajojen, koulutusten ja kokeilujen muodossa. Projektiin osallistuvat 
pääsevät vaikuttamaan työkalupakin sisältöön ja tuotettaviin 
materiaaleihin.

Käyttöönottoa edistetään osallistamalla toteutukseen, videoille taltioiduilla 
kokemuskertomuksilla, julkaisutilaisuudella, webkoulutuksella..

Materiaali liitetään osaksi seurojen laatuohjelmaa  



Hankkeen aikataulu

Käynnistys helmikuun alussa 2018, 1. työpaja maaliskuussa

Touko-kesäkuussa ensimmäiset kokeilut 

Materiaalin työstämistä

Elo-syyskuussa 2. työpaja: Osallistava työstäminen – materiaalin 
luonnokseen vaikuttaminen, keskustelu toteutuksesta ja case-esimerkit

Syys-lokakuussa toiset kokeilut materiaalien pohjalta

Marraskuussa (tai jo lokakuussa) julkaisutilaisuus 

Joulukuussa ponnistelut mahdollisimman suureen jakeluun

26.3.2018 6



Työstö

• Osa 1: Mihin asioihin työkalupakin pitäisi tarjota vastauksia? Mitä ovat seuratoiminnan 
keskeiset haasteet ympäristönäkökulmasta? Mitä asioita seura-arjessa pitäisi kehittää, 
jotta kuluttaisimme vähemmän ympäristöä? 

• Mikä tekee aiheen haasteelliseksi tarttua/ottaa puheeksi? Mitä esteitä pitäisi taklata ennen kuin 
kehittämishalu/innostus leviää?

• Osa 2: Mietitään ratkaisumalleja kirjattuihin kehittämistarpeisiin: Mitä olemassa olevia 
malleja pitäisi edistää? Mitä uusia toimintatapoja voisi/pitäisi kokeilla? Mitä tukea 
tarvittaisiin (työkaluja, tukea/keneltä)?

• Työstön tulokset on koottu seuraaville kalvoille.

• Lopuksi: Mitä asiaa/asioita ja millä tavoin haluaisit lähteä omassa seurassasi 
kehittämään (jos saisit päättää)?
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Liikenne

Haaste/tavoite Ratkaisuehdotuksia

Liiku liikkumaan Treenimatkat osaksi omatoimiharjoittelua. Valmentajille ja vanhemmille 

lisää tietoisuutta hyötyliikkumisen merkityksestä.

Valmentajille työkalu, jolla saadaan juniorit liikkumaan treenimatkat 

niin verryttelynä -> lisää liikettä arjessa. 

Yhteistyö liikkumisrannekkeiden valmistajien kanssa => tavoitteena 

saada seuran urheilijat liikkumaan enemmän ja seurata vaikutuksia 

tuloksiin. Valmistajille referenssi markkinointiin.

Kimppakyydit Seuran kimppakyytiporukka, jota seuran viestintä tukee, 

virtuaalipysäkit, kuljetuksiin seurojen välistä yhteistyötä, 

kimppakyytisovellus, Palkitaan kimppakyytien käytöstä, kisa, malli 

joukkueen/yksilöurheilijoiden kimppakyyteihin.

Urheilijoiden/harrastajien lentomatkat 

Toimintaan liittyvät pitkät välimatkat (turnaukset, sarjat ym.) sarjajärjestelyt, paikallisuus
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Liikuntapaikat ja olosuhteet

Haaste/tavoite Ratkaisuehdotuksia

Tilojen (tehokas) käyttö

Kehityssuunta joka haastaa: Harrastamisen olosuhteiden 

edellytysten riman nousu. Lisääntyneet harjoitusmäärät ja 

kerrat.

Seurojen yhteistyö olosuhteiden parantamisessa, monilajisuuteen 

kannustaminen. Koulutilojen käyttö: iltapäivävuorot ja kerhot koululla, 

lähikoulutoiminta. Lasten liike -tyyppiset ratkaisut => koululaiset 

koululle liikkumaan ja urheiluseurat mukaan ja vetämään vuorollaan -> 

monilajisuus suosioon.

Junioritoiminta lähelle harrastajia. 

Liikuntapaikkojen ympäristövastuullisuus Harrastepaikkojen omistaja tai kiinteistönhoitaja ottaa vastuu 

ympäristönäkökulmasta
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Viestintä

Haaste/tavoite Ratkaisuehdotuksia

Seuratoimijoiden välisen kommunikoinnin hajanaisuus. 

Seuratiedottamisen yksi kanava.

Positiivinen viidakkorumpu käyntiin esimerkkien avulla. 

Vastuullisuusviestien/toimien sijoittaminen - ei oma palikka vaan 

integroitu osaksi tekemistä.  

Ilmiön luominen Haastaminen & kisat "me teimme näin", Esikuvat kärkenä (some), 

videolla huikea voima, sähköpostit haastavia. Viestin räätälöiminen eri-

ikäisille.

Toiminnan vaikuttavuudesta viestiminen – eroon 

”ekohippeilystä” (haasteena osaamisen ja tiedon puute, 

miten ratkaisujen vaikuttavuudesta kerrotaan, 

sanoittaminen)

Mittarointi, palkitsevuus, tunnustukset, näihin toimintamallit: esim. 

ohje liitolle miten kannustetaan seuraa ja tekemään toimenpiteitä ja 

liitto palkitsee. Tiedon visualisointi missä oma seura on hyvä.
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Varusteet

Haaste/tavoite Ratkaisuehdotuksia

Seura/joukkuevarusteet Seuran välineille säilytyspaikka, seura voisi vuokrata välineitä, seurat 

vielä enemmän jakamaan välineitä keskenään - voisi tuoda myös lajille 

vaihtelevuutta. 

Voisiko seura-asut olla seuran omaisuutta? (välineiden vuosivuokraus 

esim. hiihtokeskus). Hankintakriteerit: kotimaisuus, muu vastuullisuus.  

Seura asut vaihtuvat kaiken aikaa Määritettävä, mitä verkkareita saa tilata joukkueelle, pitkä linjaus 

edustusvaatteisiin, etsitään toimittaja, joka sitoutuu tuottamaan samaa 

tuotetta pidempään. Varustepankin koordinointi.

Varustekierto Turnausten yhteyteen kamapörssi, varusteiden kiertopäivä, seuran 

nettisivut käyttöön, urheiluseuroille räätälöity applikaatio 

urheiluvälineiden jälkimarkkinoille (sis. varainhankintakulma, toiminnan 

brändääminen). Secondhand-myymälät, esim. Tampereen Kiekkobussi 

Junnuille kielto/suositus, ei saa ostaa kalliita varusteita.

Peliasujen nimet, hankala laittaa kiertoon Jos nimi on pakko saada, niin uusi tekninen ratkaisu (pesis), sponsori-

ilmot niin että voi poistaa.
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Ruoka

Haaste/tavoite Ratkaisuehdotuksia
Terveellisiä ekologisia vaihtoehtoja tarjolla helposti Reseptipankki, huippukokit/Martat suunnittelemaan terveellisiä  ja 

ekologisia välipaloja ja iltaruokia, tapahtumabuffan esimerkkimenu. 

Tapahtumiin myyntipiste edullisemmin kasvisruokaa tarjoaville. 

Kisalounaalle vain kasvisruoka.

Kiire: roskaavat ratkaisut ovat nopeita ruokailuissa Ruuan lämmitysmahdollisuus harkkatiloihin

Lisää tietoa urheiijan ruokavalion toteuttamisesta Lihan käytön vähentäminen (opetetaan korvaamaan osa kasvipohjaisilla 

tuotteilla). Lehmänmaito vs. kauramaito. Fysiikka- ja 

ravitsemusvalmentajien asenteet kasvisruokavaliota kohtaan. 

Vanhempainillassa kokkikoulu (vanhempi, urheilija ja valmentaja), 

oman seuran julkkikset tekemässä esimerkkejä. Ravintosuositukset & 

kasvisruokabuumi: kerrotaan, miten kuuluu syödä, että syö tarpeeksi. 
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Muut

Haaste/tavoite Ratkaisu

Vastuullisuudesta normi Hankintoihin ympäristökriteerit, yhteistyösopimuksiin 

ympäristökriteerit. Kestävä kehitys valmentajakoulutuksiin. 

Synergiahyötyjen löytyminen ja markkinointi Kyydit, varusteet, tilat. Lajiyhteisöjen vaikuttajien tehtävä olisi tuoda eri 

lajeja yhteistyöhön ja sitä kautta hyviä käytäntöjä jakoon. Tämä toki 

voisi olla myös kunnan rooli.

Rahoitukset tai avustukset tukemaan 

ympäristövastuullisuutta

Ympäristökannustin, kriteerit ja seuranta, miten toteutettu.

Innokkaiden ”muutosagenttien” tukeminen. 

vs. yksilökeskeisyys, yhteiset asiat ei kiinnosta, seuratoimija 

on asiakas. Mukavuudenhalu. Konsumerismi.

Osaamismerkit. Vapaaehtoistyön opinnot.

Seurapäättäjien vakuuttaminen Perustelut ympäristötyölle pitää olla kunnossa: kustannukset ja hyödyt, 

resurssit ja ajankäyttö.

Roskaamisen vähentäminen ja lajittelu

Varainhankinta seuralle Jotain muuta kuin myyntiä
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Seuraavat askeleet työpajan jälkeen

Kootaan työpajan aineistot (tarpeet ja kiinnostus) ja muualta kerätyt 
näkemykset

Hankeryhmä valitsee keskeiset kokeiluteemat ja etsii niihin kiinnostuneet 
toteuttajat. Kokeiluista sovitaan suoraan ko. seurojen kanssa ja ne toteutetaan 
touko-kesä ja elo-syyskuussa.

Kevään ja kesän aikana kootaan aineistoja – parhaat käytännöt ja toimintamallit 
teemoittain

2. työpaja syyskuussa, jolloin testataan työkalupakin alustavaa versiota: kootut 
materiaalit & infografiikka, esimerkit, 1. kokeilujen tulokset..
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