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YHTEENVETO
Urheilun ympäristövastuuverkosto on käynnistetty tukemaan urheilusektoria vastuullisuuden
edistämiseksi urheilutoiminnassa. Tätä työtä tehdään niin jokapäiväisessä seuratoiminnassa kuin
kansainvälisten kisojen järjestämisessäkin. Verkosto on kaikille avoin ja sen toimintaa voi liittyä
pitkin matkaa. Kaikki verkostossa tehtävä työ on avointa ja pyritään jakamaan mahdollisimman
laajasti urheilun alalla toimiville tahoille.
Ensimmäisessä tapaamisessa 1.3.2018 pohdimme yhdessä, miten verkosto voisi parhaiten palvella
meidän jokaisen tavoitteita ja auttaa tavoitteisiin pääsemisessä?
Keskustelimme mm. siitä mistä puhutaan, kun puhutaan urheilun vastuullisuudesta. Kestävästä
kehityksestä puhuttaessa, puhutaan aina niin ekologisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta kuin
kulttuurisestakin vastuusta. Urheilun alalla se voi tarkoittaa esimerkiksi liikkumista viikoittaisiin
harjoituksiin, joukkueiden varustehankintoja, kilpailu- ja ottelutapahtumissa tarjoiltavaa ruokaa,
moottoriurheiluradan edellyttämää ympäristölupaa kuin yhteistyötä liikunta- ja urheilukiinteistöjen
omistajien tai ylläpitäjien kanssa. Tärkeää on luoda yhdessä isoa kuvaa ja ymmärrystä asioiden
mittasuhteista.
Työpajassa nousi esille, että urheiluliittojen toimijat kokevat tällä hetkellä olevansa aika yksin asian
kanssa. Verkostosta toivotaan, liittojen yhteistyöllä, suurempaa toimijaa, jonka on helpompi nostaa
yhdessä urheiluväen ääni julkiseen keskusteluun. Työn halutaan olevan myös pitkäjänteistä, ei vain
tapahtumasta toiseen, tapauskohtaisesti ratkaistuja asioita, vaan systemaattista lähestymistä
kestävyyden edistämiseen koko urheilun alalla.
Verkostossa on mukana myös urheilun vastuullisuudesta tutkimusta tekeviä tahoja. Erityinen toive
tutkimuskentälle oli, että kaikki olemassa oleva hyvä tieto ja osaaminen saataisiin verkoston
käyttöön. Muutenkin kaikkien hyvien toimintatapojen ja kestävien kiertotalousratkaisujen esille

tuominen koettiin tärkeäksi. Olympiakomitea on avannut verkkosivuilleen Urheilun
ympäristövastuuverkostolle oman sivun, jonne voidaan koota tietopankkia tutkimuksista, olemassa
olevista hyvistä liittojen ja seurojen käytännöistä, toimintatavoista ja osaamisesta aiheeseen liittyen.
Sivuilla ylläpidetään myös listaa verkoston jäsenistä yhteydenottokynnyksen madaltamiseksi.
Yhteistyö urheilutapahtumien järjestämisessä keskeisten tapahtuma-areenojen (jäähallit, stadionit,
palloiluhallit, jne.) kanssa sekä kuntien ja kaupunkien kanssa haluttiin nostaa verkostotyön yhdeksi
painopistealueeksi.
Keskustelimme myös hankintaosaamisen kartuttamisesta eli miten urheiluseura tai tapahtuman
järjestäjä osaa kilpailuttaa ratkaisujen toimittajat siten, että pystymme edistämään kestäviä
ratkaisuja urheilun jokapäiväisessä toiminnassa sekä kilpailutapahtumissa.
Lisäksi pohdimme, voisiko urheiluun suunnattuun rahoitukseen sitoa kestävyysvaatimuksia eli
voisiko verkosto yhdessä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa laatia kriteerit, miten tukia haetaan
siten, että hakemukseen olisi jo kirjoitettu kestävyysnäkökulmat sekä mittarit, joilla urheilun
kestävyyttä ja vastuullisuutta mitataan?
Työpajan lopuksi sovimme verkostotyön seuraavista askelista. Ensimmäiseksi toivomme teiltä
kaikilta panosta tiedon jakamiseen ympäristövastuuverkoston sivulla. Ilmoita oman
liittosi/tapahtumasi toimintamalleja tai muita tiedossasi olevia ympäristövastuullisia toimintatapoja
Karoliinalle. Toivomme myös, että verkoston tutkijat lähettäisivät keskeiset tutkimuslinkit urheilun
vastuullisuudesta olemassa olevan tietopohjan esilletuomiseksi.
Karoliina ja Nani valmistelevat verkoston tulevia tapaamisia, joita on tarkoitus toteuttaa pääosin
vierailujen ja opintokäyntien muodossa. Vierailukohteita voisivat olla urheilutapahtuma, joka on
ottanut Ekokompassi-johtamisjärjestelmän käyttöön, tapahtumien kannalta merkittävät
urheilukiinteistöt sekä OKM&YM.
Verkoston työstä viestiminen koettiin erittäin tärkeäksi. Viestimällä yhteisestä tahtotilasta ja teoista
ympäristövastuun edistämiseksi tavoitellaan pysyvää muutosta urheilun kentällä.
Ympäristövastuullisuutta voitaisiin levittää myös urheilijoiden kautta - seuroihin ja urheilevien lasten
vanhemmille sekä tapahtumien yleisölle kannustavasti ja positiivisesti. Monessa lajissa luontevana
näkökulmana voisi olla urheilijoiden huoli oman lajin tulevaisuudesta muuttuvassa ilmastossa.
Tärkeänä yhteistyön paikkana pidettiin myös sitä, miten viestitään – toiveena oli terminologian
kehittäminen ja toiminnan brändääminen yhdessä. Verkostolla voisi myös olla oma hashtagi
ajankohtaiskeskusteluun ja jakamiseen. Mikä se olisi - kerro #-ehdotuksesi Karoliinalle!
Verkostotyön seuraavat askeleet:
Hyvien toimintamallien ja tutkimustiedon kokoaminen ympäristövastuuverkoston sivulle
Seuraava tapaaminen: Vierailu Ekokompassi-tapahtumaan, esim. nuorten uinnin EM -kisat
Helsingissä kesä-heinäkuun vaihteessa.

Tapaaminen syksyllä: Tapahtumapaikkojen ja -alueiden kehittäminen – tarkastelukohteena
Olympiastadionin alue (jäähalli, olympiastadion, jalkapallostadion, kaupunki ulkoalueiden
vuokraajana). Hallien palveluntarjoajat ja sopimusrajoitteet.
Vierailu loppusyksyllä opetus- ja kulttuuriministeriöön.
Ensimmäisessä tilaisuudessa olivat paikalla:
Nani Pajunen, Sitra
Sari Laine, Sitra
Lotta Toivonen, Sitra
Karoliina Ketola, Olympiakomitea
Anna Iso-Ahola, Olympiakomitea
Ida Bolander, cheerleading-seura-aktiivi
Jeannette Good, UEFA U19 EM-turnaus/Suomen Palloliitto
Jaana Helminen, Helsingin yliopisto
Sari Jormanainen, Joensuun kaupungin liikuntatoimi
Kaisa Karjalainen, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Niklas Kaskeala, Protect Our Winters Finland ry
Miira Kuvaja, Baserri/UEFA U19 EM-turnaus 2018
Jari Lehti, Suomen Ilmailuliitto ry
Eevakaisa Niemi, Suomen Voimisteluliitto
Tuula Puputti, Jääkiekkoliitto
Elina Havu, Opiskelijoiden Liikuntaliitto
Ville Salonen, Suomen Moottoriliitto
Mikko Simula, Jyväskylän yliopisto
Hanna Talvitie, Suomen Ratsastajainliitto ry
Marleena Valtasola, Suomen Hiihtoliitto ry
Anniina Virta-Toikka, WWF, cheerleading-seura-aktiivi

