
 

 

”Ilmastokriisi on uhka koko ihmiskunnalle ja vaikuttaa myös siihen, miten ja minkälaisissa 

olosuhteissa voimme tulevaisuudessa liikkua ja urheilla. 

Urheiluyhteisö on sitoutunut ympäristövastuuseen sekä Reilun Pelin ihanteissa ja tavoitteissa että 

urheiluyhteisön yhteisessä vastuullisuusohjelmassa. 

Urheilun ja liikunnan oman ympäristökuormituksen vähentämiseksi tarvitaan toimia kaikilla 

tasoilla: liikuntapaikkojen hiilijalanjäljen pienentäminen, tapahtumien ympäristönäkökulmien 

ympäristöhaasteita. Urheilujärjestöissä näihin voidaan vaikuttaa myös toiminnan rakenteiden 

kautta.  

Urheiluyhteisö tavoittaa paljon ihmisiä ja siksi sillä on myös merkittävä mahdollisuus lisätä 

ympäristötietoisuutta”.  (Olympiakomitea) 

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/ymparisto-ja-ilmasto/   

 

Pesä-Kiilat ry haluaa omalla esimerkillään vaikuttaa  

1. Liikkuminen ja liikenne 

Liikumme harjoituksiin kimppakyydeillä mahdollisuuksien mukaan. Lyhyet matkat 

harjoituksiin kuljetaan pyörällä tai kävellen.  

 

Peleihin kuljetaan kimppakyydeillä, jotka suunnitellaan joukkueen johdon toimesta. 

 

Urheilijaksi kehittyminen edellyttää paljon monipuolista liikettä. Treeneihin liikkuminen on 

loistava tapa lisätä kokonaisliikuntamäärää ja se kannattaa ottaa mukaan treeniohjelmaan 

lämmittelynä. Kaikki liikkuminen on hyvästä, ei vain oman lajin liikkuminen 

 

2. Välineet ja varusteet 

 

Toiselle turha voi olla toiselle aarre. Seuralla on vetäjäryhmä, jossa laitetaan vanhoja 

pelivälineitä ja asusteita kiertoon. Vetäjät jakavat tiedon vanhempien ja joukkueiden 

ryhmiin. Näin usea käyttämätön maila, räpylä, piikkarit, kypärä ja tuuliasu löytää uuden 

onnellisen omistajan. 

 

Seura-asut ja pelipuvut pyritään pitämään samantyylisinä ja -värisinä useamman vuoden 

ajan, jolloin kierrätys onnistuu paremmin.  

 

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/02/ee3bcc3b-urheiluyhteison-vastuullisuusohjelma-2020-2024.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/ymparisto-ja-ilmasto/


Järjestämme seurakirppiksiä, jonne kaikki voivat tuoda myyntiin omia välineitään ja 

asujaan. 

 

Seuralla on varustekaappi, josta löytyy erilaisia välineitä kaikkien joukkueiden harjoittelun 

tukemiseen. Näistä välineistä jokainen joukkue huolehtii omalta osaltaan ja sitä vastaan saa 

myös niitä käyttää. 

 

3. Ruoka ja juoma 

 

Vetäjät kertovat joukkueillensa terveellisen ruuan ja juoman merkityksestä urheilussa. Tätä 

sanomaa viedään myös vanhemmille heidän palavereissaan.  

 

Oikea kotiruoka ja kotona tehdyt eväät eväsrasioissa säästävät myös luontoa. Tätä 

suosittelemme kaikille pelaajillemme, kun lähdemme leiripäivään, pelimatkoille jne. 

 

Jokaisella pelaajalla on harjoituksissa ja peleissä omat juomapullot. 

 

4. Roskat 

Meille on kunnia-asia, että roskat menevät roskiin ja pidetään luonto puhtaana. Lajittelemme 

jätteet mahdollisuuksien mukaan.  

 

5. Tapahtumat 

Tapahtumissa suosimme ympäristöystävällisiä keinoja vähentää jätettä. Valitsemme tuotteet 

siten, ettei niissä ole turhia pakkauksia. Suosimme kotimaista ja mielellään lähellä tuotettua, 

jolloin hiilijalanjälki on pienempi. 

 

Hankinnoissa suosimme ympäristömerkittyjä (esim. paperi, pesuaineet), kierrätysraaka-

aineesta tai luonnonmateriaalista valmistettuja astioita, tavaroita jne. 

 

Ronkaalan kioskivastaava omalta osaltaan vaikuttaa näihin valintoihin. Järjestysmiehet 

osaavat opastaa minne roskat laitetaan ja minne tyhjät pullot voi palauttaa. Kaikki tyhjät 

pullot palautetaan asianmukaisesti.  

 

6. Viestintä ja hallinto 

Seuran toiminnassa suositaan sähköistä viestintää niin hallinnossa, valmennuksessa ja 

läsnäoloseurannassa kuin esimerkiksi perheille viestittäessä. Tällöin viesti kulkee 

samansisältöisenä kaikille. 

 

Tulospalvelu toimii sähköisenä kaikilla sarjatasoilla. Samoin ohjeistukset, seurakirjeet ja 

tiedottaminen hoidetaan pääsääntöisesti sähköisesti.  

 

Pesä-Kiilojen johtokunnan kokouksia järjestetään myös etäkokouksina. Nopeaan 

päätöksentekoon käytetään sähköisiä välineitä. 

 

  



 


