
Ympäristövastuuohjelma  
Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry 

Ympäristövastuuohjelma koskee kaikkea SLA:n toimintaa. SLA pyrkii tällä ohjelmalla 
huomioimaan ympäristöystävälliset arvot kaikessa tekemisessään. 

Ilmastonmuutos, luonnonvarojen ylikulutus, monimuotoisuuden katoaminen ja ympäristön 
roskaantuminen ovat aikamme ja tulevaisuuden suurimpia katastrofeja. Ilmastonmuutoksen 
hillitsemisessä tarvitaan tekoja meiltä kaikilta. 

Ympäristövastuuohjelmamme käsittää kaiken toimintamme. Ohjelmassa huomioidaan oman 
toiminnan lisäksi yleinen liikuntapaikkarakentaminen. Omassa toiminnassa 
ympäristövastuuohjelma keskittyy tapahtumiin ja toimiston käytänteisiin. 

Tapahtumissa pyrimme parantamaan kierrätystä ja ympäristöystävällisempien valintojen 
tekemistä. Pyrimme tekemään valintoja, joiden avulla hiilijalanjälkemme pienenee. Valinnat 
keskittyvät erityisesti vihreämpään liikkumiseen, hiilijalanjäljeltään pieniin tarjoiluihin ja 
etäyhteyksien käytön kasvattamiseen. 

Toimiston puolesta merkittävimmät muutokset näkyvät hankinnoissa. Hankintojen yhteydessä 
pohdimme aina ensisijaisesti tarvetta uusille hankinnoille. Energiaratkaisuissa ajamme 
uusiutuvaan energiaan siirtymistä niin sähkön kuin lämmityksen kohdalla. 

Me SLA:ssa haluamme tehdä osamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ymmärrämme, että 
liikunnan ammattijärjestönä vaikutuksemme ympäristöön voi olla pieni, mutta tekemämme 
vaikuttamistyön kautta ilmastovaikutuksemme voi olla suuri liittyen erityisesti 
liikuntapaikkarakentamiseen.  
 
Kannustamme myös yhteistyökumppaneita ympäristöystävälliseen toimintaan ja viemme 
ympäristöasiaa projekteihimme. 

 

Tapahtumat (Olosuhdeseminaarit, Sportec-messut, 
koulutukset) 

Jätteet 

Jätteen määrää pyritään ensisijaisesti vähentämään kulutusvalinnoilla. Jätteistä lajitellaan 
vähintään metalli, lasi, kartonki, paperi, biojäte, pantilliset juomapakkaukset sekä mahdollisuuksien 
mukaan muovi. Muu jäte kierrätetään myös asianmukaisesti. Tällä hetkellä useissa tapahtumissa 
jätteiden kierrätyksen vaihtoehdot ovat rajoittuneet sekajätteeseen ja pantillisiin juomapakkauksiin. 

Liikenne  

Tapahtumat järjestetään paikoissa, joihin on hyvät julkisen liikenteen yhteydet, ja 
liikenneyhteyksistä informoidaan osallistujia. Jos tämä ei ole mahdollista, tulee 
tapahtumajärjestäjän suunnitella muita keinoja liikenteestä aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. 
Näitä keinoja ovat esimerkiksi yhteiskuljetuksen järjestäminen ja kimppakyytien suosiminen. 

Tarjoilu 



Tapahtumissa tarjotaan ympäristöystävällistä ja paikallisia lähituottajilta hankittua ruokaa. Tarjolla 
on aina myös kasvisvaihtoehto. 

Oheistuotteet  

Oheistuotteiden tarvetta tulee arvioida erittäin kriittisesti ja niiden valinnassa tulee panostaa 
ekologisuuteen, laatuun, käyttökelpoisuuteen sekä kierrätettävyyteen.   

Digitaalisuus 

Julkaisumme on saatavilla digitaalisessa muodossa. Koulutuksia on siirretty verkkoon. 

Tapahtumapaikka 

Suositaan tapahtumapaikkoja, joilla on ympäristöjärjestelmä, -sertifikaatti tai vastaava osoituksena 
ympäristövastuullisuudesta. Suositaan energiatehokkaita tapahtumapaikkoja, jotka käyttävät 
uusiutuvaa energiaa. 

Käytettävät materiaalit 

Kaikki tapahtumien informointi suoritetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kaikki koulutusmateriaali 
jaetaan sähköisessä muodossa. 

Lähtökohtaisesti tapahtumiin ei tuoteta kertaluonteisia materiaaleja, vaan hyödynnetään SLA:n 
omia tapahtumamateriaaleja sekä muita uudelleen käytettäviä materiaaleja. 

Tapahtumissa jaetaan vain tilanteen kannalta välttämättömiä markkinointimateriaaleja. 

Muistamisissa suositaan aineettomia, eettisiä ja kotimaisia tuotteita. 

Tapahtumassa ei lähtökohtaisesti käytetä kertakäyttöisiä astioita. Astioiden ollessa kertakäyttöisiä 
suositaan biohajoavia tai pahvisia astioita. 

 
Toimisto  

Hankinnat 

Kaikissa hankintapäätöksissä huomioidaan ensisijaisesti hankintojen koko elinkaaren ekologinen 
kestävyys. Valinnoissa priorisoidaan mahdollisuuksien mukaan aina ympäristöystävällisiä 
vaihtoehtoja.  

Tilattavien tuotteiden kohdalla otetaan huomioon yrityksen ympäristöystävällisyys. 

Kertaluonteiseen tarpeeseen tarkoitetuissa hankinnoissa pyritään tuote ensisijaisesti lainaamaan 
tai vuokraamaan. 

Matkustaminen ja liikkuminen 

Kaikilla matkoilla suositaan julkista liikennettä, työmatkapyöräilyä ja kävelyä. 

Kotimaassa ja lähialueilla, johon on juna- tai linja-autoyhteys, ei lennetä. Lentäessä tulee suosia 
suoria lentoja. Lennot kompensoidaan. 



Tapaamiset järjestetään paikoissa, joihin osallistujien on helppo saapua kävellen, pyöräillen tai 
julkista liikennettä hyödyntäen. 

Jätteet 

Jätteen määrää pyritään ensisijaisesti vähentämään kulutusvalinnoilla. 

Jätteistä kierrätetään biojäte, energiajäte, kartonki, paperi, lasi, metalli, muovi, puu, rakennus, 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä vaaralliset jätteet. 

Yleinen liikuntapaikkarakentaminen  

Ymmärrämme, että liikunnan ammattijärjestönä vaikutuksemme ympäristöön voi olla pieni, mutta 
tekemämme vaikuttamistyön kautta ilmastovaikutuksemme voi olla suuri. 
 
Liikuntapaikkarakentamisen osalta, kun pohditaan millaisiin materiaaleihin, tekniikkaan ja 
tilaratkaisuihin rakennushankkeessa päädytään, voimme olla tuottamassa tietoa 
ympäristöystävällisemistä vaihtoehdoista 
 
Jokaisessa rakennushankkeen vaiheessa tehdään valintoja, joilla on vaikutusta ympäristöön. 
 

Tuotamme tietoa, järjestämme koulutuksia ja otamme lehden teemoiksi ympäristöaiheita. 

Lupauksemme 

Yhdistyksen hallitus käy ympäristövastuuohjelman läpi vuosittain ja muuttaa sitä tarvittavin osin. 

Tämä ympäristövastuuohjelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.4.2021. 

Ympäristöohjelma julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla ja Liikunnan ammattilainen -lehdessä. 
Teemme ympäristöohjelman tavoitteista nostoja someen. 

Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry edustaa puhdasta kotimaista tuotantoa ja 

ympäristöystävällisyyden tietoisuutta niin jäsenistömme kuin liikunnanharrastajienkin 

keskuudessa. 


