
Fiksu seura – I työpaja

Olympiakomitea + Sitra



Suomi menestyy 
kestävän hyvinvoinnin
edelläkävijänä.

V I S I O





Perinteistä
viestintää ja tietoa
on paljon tarjolla. 
Se tulee lähes aina

ylhäältä päin eikä se 
ole saanut ihmisiä

muuttamaan arkisia
tapojaan.

Lähdetään liikkeelle ruohonjuuritasosta! Innostetaan ja tuetaan aktiivisia
edelläkävijäryhmiä ja -ihmisiä. He innostavat omat lähipiirinsä toimimaan!  



- Innostunutta ja sitoutunutta porukkaa
tekemässä yhteisen tavoitteen eteen
hommia. Yhteisön voima

- Lapset ja nuoret ovat mukana
automaattisesti ja keskiössä.

- Kansalaistoimintaa parhaimillaan. 

- Kunnallisten avustusjärjestelmien 
piirissä on noin 6 000‒7 000 seuraa. 
(Valtion liikuntaneuvosto 2013) 

Miksi urheiluseurat?



Ympäristövastuullisen urheiluseuran työkalupakki

Projektin tarkoitus on tarjota urheiluseuroille kattava ja käytännönläheinen 
työkalupakki, jonka avulla voi lähteä rakentamaan kestävämpää 
urheiluseuran arkea, pienillä ja suurilla teoilla.

- Jätteet ja materiaalit, ruoka ja juoma, varusteet ja välineet, 
liikenne/kyydit, tapahtumat, viestintä. 

Työkalupakin käyttöönottoa kokeillaan seuroissa ja kokemukset taltioidaan 
ja jaetaan videoina. 

Työ starttaa helmikuun alussa 2018  

Maaliskuussa on ensimmäinen työpaja, jossa toivomme mahdollisimman
monelta taholta ideoita sisältöön. 
Missä on haasteita? Mikä on tärkeintä? 

Touko-kesäkuussa ensimmäiset kokeilut ja syys-lokakuussa toiset kokeilut. 

Marraskuussa julkaisutilaisuus

Joulukuussa ponnistelut mahdollisimman suureen jakeluun. 



Mistä meidän ilmastovaikutukset 
tulevat? 
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CO2e

Suomen kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä 
voidaan jyvittää meille, 
tavallisille ihmisille. 

68%

Lähde: SYKE, 2016



Kotitalouksien ilmastovaikutukset



Suuntaa-antava yhden harjoituskerran 

ympäristövaikutus * 

~ 50-75 %

Liikenne

Harjoitus-
paikat

~ 20-30 %

Muut

~ 5-20 %

* Ympäristövaikutus voi poiketa merkittävästi kuvassa esitetystä mm. liikuntaharrastusten 
liikuntapaikasta tai välineistä riippuen; (esim. jos liikuntapaikan ylläpito kuluttaa paljon 
energiaa, jos liikuntaharrastus ei vaadi erityistä liikuntapaikkaa ja tapahtuu kodin läheisyydessä 
(esim. lenkkeily metsässä) tai jos se vaatii merkittäviä välineitä (esim. auto).

”Sovellettu” lähde: LiikuntaMIPS - Liikuntaharrastusten luonnonvarojen kulutus, Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisuja 
4/2018.



Kotitalouksien ilmastovaikutukset

Liikumme 
harrastuksiin 

pyöräillen, 
julkisilla ja uusilla 

sähköisillä 
välineillä ja 
autoilemme 

vähemmän yksin.

Harrastamme 
mukavasti 

ilman turhaa 
energian- ja 

vedenhukkaa. 

Ostamme 
vähemmän ja 
kestävämpää 
tavaraa sekä 
jaamme tai 

vuokraamme 
välineitä.

Syömme 
enemmän 

kasviksia ja 
vähemmän 

lihaa.



Asenteet ovat ympäristön puolella



Arjen tavat ohjaavat tekojamme





Suomalaisten motivaatioprofiilit



Suomalaisten motivaatioprofiilit




