Ilmastotekoja urheilun parissa
Eri lajien urheilu- ja liikuntajärjestöt liikuttavat yli miljoonaa suomalaista. Koska urheilujärjestöt ovat merkittävä osa arkeamme, ovat ne
myös oiva paikka lähteä porukalla tekemään ilmastotekoja. Teot voi
sovittaa yhteen oman lajin ja resurssien kanssa – yhdessä toteutettuna pienienkin tekojen vaikutukset kasvavat suuremmiksi. Ilmastotyö
voi myös tuoda uusia ideoita ja uutta merkitystä yhdessä tekemiseen.

Ilmastokorttelit-hankkeen aikana olemme tehneet ilmastotyötä
yhdessä joensuulaisten urheiluseurojen kanssa. Yhteistyön tuloksena
mm. Joensuun Maila liittyi uudeksi ilmastokumppaniksi. JIPPO
jalkapalloseuran kanssa järjestimme ilmastopelin ja Jokipojat sekä
Juniori Jokipojat olivat kanssamme järjestämässä Save Pond Hockey
turnausta. Kokosimme hankkeessa myös ohjeet urheiluseuran
ympäristövastuuohjelman laadintaan. Löydät ohjeet ja enemmän
tietoa urheiluseurojen kanssa tekemästämme työstä nettisivuiltamme
climatejoensuu.fi.

Lisää vinkkejä
•
•

1. Suunnitteluporukka kasaan

Olympiakomitea on koonnut kattavasti vinkkejä
ympäristövastuulliseen seuratoimintaan
KEKE-koutsiin
Hiilijalanjäljen koon arvioimiseen voi käyttää
Helsingin yliopiston kehittämää järjestöjen
hiilijalanjälkilaskuria

Kootkaa ilmastotyön edistämisestä kiinnostunut
porukka ja sopikaa suunnittelupäivät. Aikaa kannattaa
varata 3 x 6 h, tai pätkiä se pienempiin teille sopiviin
osiin.

2. Pohtikaa
keskeiset teemat

3. Määritelkää tavoitteet ja aikataulu
Jos tavoitteenne on pitkäjänteinen ilmastotyö hiilineutraalin seuratoiminnan rakentamiseksi,
tavoitteita kannattaa asettaa 1, 2 ja 5 vuoden päähän. Jos taas haluatte ennemminkin
tempauksilla nostaa harrastajien tietoisuutta ilmastokysymyksistä, tähän usein riittää
työkaluksi vuosikello, joka päivitetään vuosittain. Hiilensidontahankkeen toteuttaminen,
kuten puiden istuttaminen, on hyvä suunnitella vähintään vuotta ennen aiottua hankkeen
aloittamista.

4. Valitkaa teidän näköisenne
teot, joita voivat olla esimerkiksi:
- Hyötyliikuntaan kannustaminen pyörällä
treeneihin -tempauksin
- Kimppakyydeistä sopiminen
- Uusiutuvaan energiaan vaihtaminen
- Tempaus rahan keräämiseksi hiilensidontahankkeen 		
rahoittamiseen

- Puidenistutustapahtuman järjestäminen
- Kertakäyttöisten pullojen ja astioiden vaihtaminen kestäviin
- Välineiden kierrätyspisteen tai sähköisen varustepörssin 		
perustaminen
- Kasvisruokailuun kannustaminen
- Etäkokousten järjestäminen

5. Suunnitelmista tekoihin
Sopikaa vastuutahot kunkin teon toteuttamiselle. Voitte
lähteä liikkeelle pienistä konkreettisista teoista ja lisätä niitä,
kun toiminta alkaa sujua. Tavoitteena kannattaa olla saada
mahdollisimman suuri joukko jäseniänne mukaan tekemiseen.
Näin ympäristötyö jalkautuu paremmin osaksi järjestönne
toimintaa.

Climate

Mitkä juuri omassa
toiminnassanne ovat teemoja,
joihin haluatte erityisesti
kiinnittää huomiota ja joihin
voitte vaikuttaa? Teemat voivat
koskea esimerkiksi liikkumista,
energiankäyttöä, kierrätystä,
viestintää, varusteita, hankintoja,
ruokavalintoja, tapahtumia tai
ympäristökasvatusta. Voitte
käyttää myös hiilijalanjälkilaskuria
arvioidaksenne toimintanne
kasvihuonekaasupäästöjä.

