
 

 
 
 

 
Ympäristövastuu -ohjelma 
Hyväksytty liittohallituksen kokouksessa 27.10.2021  
 
 
Johdanto 
 

- liiton ympäristövastuu -ohjelman tavoite on viedä toimenpidesuunnitelmassa laadittuja tavoitteita 
käytäntöön 

- ympäristövastuu -ohjelman taustalla on liikuntalaki sekä koko urheiluyhteisön vastuullisuusoh-

jelma, johon Suomen Kaukalopalloliitto on sitoutunut yhdessä muiden lajiliittojen kanssa 

- liitolla ei ole ollut aiempaa ympäristövastuu -ohjelmaa, joten toimenpiteitä lähdetään toteutta-

maan ja viemään käytäntöön maltillisesti huomioiden toiminnan luonne ja laajuus 

 
 

Ympäristöpolitiikka  

- liitto työskentelee vastuullisuusohjelman mukaisesti siten, että toimijat tunnistavat toiminnan 

ympäristövaikutukset ja osaavat arvioida niitä 

- liitto tekee aktiivisesti yhteistyötä Olympiakomitean vastuullisuusasioista vastaavien kanssa 

- liitto noudattaa isoja linjoja ympäristöperiaatteissaan ja suhteuttaa toimenpiteet toiminnan 

luonteeseen ja laajuuteen 

- liitolla on alkuun vaiheittaiset tavoitteet: vuositavoitteet ja strategiakauden tavoitteet 

 
 

Suunnitteluprosessi 

- liiton ympäristövaikutuksia ei olla arvioitu aikaisemmin ennen prosessin käynnistämistä 

- ohjelma pitää sisällään sekä hallinnon että toiminnan 

• hyviä mittareita näissä ovat liittohallituksen kokouskäytännöt ja tapahtumasuunnittelu 
(kuten sarjat ja turnaukset) 

- ohjelmaa päivitetään vuosittain (tarvittaessa) 

• arviointi ja seuranta tapahtuu vuositasolla, jolloin tarvittavia muutoksia pystytään teke-
mään ja reagoimaan muuttuneisiin tilanteisiin 

- liitto viestii aktiivisesti hyvistä käytänteistään ja kannustaa jäsenseurojaan ympäristövastuu -ohjel-
man pääkohtien noudattamiseen 

- liitto osallistuu Olympiakomitean ympäristövastuulliseen viestintään omalla panoksellaan 
 
 
 
 



Tilannekuva ja keskeisten ympäristötavoitteiden määrittely 

- Verkkokoulutusten lisääminen 

- Keskeiset tapahtumat 

- Täysin sähköiset järjestelmät 

- Enemmän etäkokouksia 

- toimenpidesuunnitelmassa on määritelty tarkemmin liittoa koskevat ympäristötavoitteet ja niiden 
arvioinnin sekä seurannan  

 
 
 

Toimenpidesuunnitelma 
 

Nykytilanne 
 

Tavoite 
 

Toimenpiteet 
 

Aikataulu Vastuuhenkilöt Arviointi ja 

seuranta 

Koulutukset 
koulutuksia järjes-
tetään sekä läsnä 
että etänä 

Verkkokoulutusten 
lisääminen 
 

Verkkoalustojen 
laajempi käyttö 

1.1.2022 -> TJ, LH, valiokunnat, 
kouluttajat 

Verkkokoulutus-
ten määrä vrt. 
muut koulutukset 
 
Seuranta vuosita-
solla 

Tapahtumat 
Tapahtumasuun-
nittelussa on huo-
mioitu saatavuus 
ja hintataso, osit-
tain myös maan-
tieteellisyys 

Keskeiset tapahtu-
mat 

Tapahtumasuun-
nittelun tehosta-
minen 

1.1.2022 -> TJ, toimisto, alueet Tapahtumien 
maantieteellisyys 
 
Seuranta kilpailu-
kausittain 

Viestintä 
Viestintä on jo lä-
hes täysin sähköis-
tetty 

Täysin sähköiset 
järjestelmät 

Uusien järjestel-
mien käyttöönotto 
tarvittaessa 

käynnissä -> jatkuu TJ, toimisto, vies-
tintä 

Viestinnän säh-
köisten järjestel-
mien tavoitetta-
vuus 
 
Seuranta vuosita-
solla 

Kokoukset 
Kokouksia järjeste-
tään sekä läsnä 
että etänä 

Enemmän etäko-
kouksia 

LH Teams, valio-
kunnat 

käynnissä -> jatkuu TJ, LH, valiokunnat, 
alueet 

Etäkokousten 
määrä vrt. muut 
 
Seuranta vuosita-
solla 

 


