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Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu PoPLi ry noudattaa urheiluyhteisön yhteistä 
vastuullisuusohjelmaa, jonka pohjalta myös tämä vastuullisuussuunnitelma on laadittu 
yhteistyössä muiden liikunnan aluejärjestöjen kanssa.

Vastuullisuussuunnitelman tarkoituksena on edistää vastuullisuuden toteutumista kaikessa 
PoPLin toiminnassa. Lisäksi suunnitelma todentaa vastuullisuutta yhdistyksen toiminnassa 
sekä luo tavoitteita ja käytännön toimenpiteitä vastuullisuuteen liittyen.

PoPLilla vastuullisuus ulottuu hallinnosta tasa-arvoon, turvalliseen ja terveelliseen 
ympäristöön sekä ympäristövastuullisuuteen. Vastuullisuuden eri osa-alueiden tavoitteet ja 
toimenpiteet eritellään tarkemmin tässä suunnitelmassa.  

Liikunta ja urheilu ovat tärkeä osa yhteiskuntaa ja ihmisenä olemista. PoPLi sitoutuu 
tukemaan urheilujärjestöjen ja -seurojen toimintaa mahdollisimman kestävällä tavalla ja 
edistämään urheilu- ja liikuntatoimijoiden kestävää toimintaa.



Yleistä vastuullisuussuunnitelmasta
• Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu (PoPLi) ry on vuonna 1995 perustettu 

itsenäinen, Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella toimiva 
liikunnan asiantuntijajärjestö.

• PoPLi tukee maakunnassa toimivia liikunta- ja urheilualan 
järjestöjä, erityisesti urheiluseuroja ja tekee vaikuttamistyötä 
erityisesti kuntien suuntaan.

• Tämä vastuullisuussuunnitelma perustuu Suomen lakiin, Urheiluyhteisön Reilun 
Pelin ihanteisiin, Liikunnan Aluejärjestöjen tavoiteasiakirjaan, PoPLi:n sääntöihin, talous-
ja toimintasuunnitelmaan sekä tasa-arvo 
ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, EU:n saavutettavuusdirektiivin, Olympiakomi-tean
vastuullisuusmateriaaleihin ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.
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OK: Urheiluyhteisön 
vastuullisuusohjelma

Urheiluyhteisön Reilun 
Pelin ihanteet

YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteet

PoPLin vastuullisuus

EU:n saavutettavuus-
direktiivi

Taustamateriaaleja:

https://www.olympiakomitea.fi/2020/02/24/urheillaan-ihmisiksi-urheiluyhteison-vastuullisuusohjelma-on-julkaistu/
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestavan-kehityksen-tavoitteet
https://www.popli.fi/yhteystiedot/popli_ry/vastuullisuus/
https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi


30.11.2021 Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry 4

PoPLin strategia
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VASTUULLISUUDEN OSA-ALUEET

HYVÄ 
HALLINTO

YMPÄRISTÖ JA 
ILMASTO

TURVALLINEN 
TOIMINTA-
YMPÄRISTÖ

YHDEN-
VERTAISUUS JA 

TASA-ARVO Edistämme 
urheiluseurojen ja 
muiden toimijoiden 
osaamista ja 
toimintaedellytyksiä 
liikkumisen 
lisäämiseksi. 

PoPLin missio
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Hyvä hallinto

HYVÄ 
HALLINTO

Hyvä hallintotapa (hyvä hallinto) on johtamistapa, joka ottaa huomioon 
kaikkien sidosryhmien edut ja valvoo niiden toteumista. PoPLi sitoutuu 
toteuttamaan ja kehittämään hyvää hallintotapaa kaikessa 
toiminnassaan. PoPLissa hyvä hallinto alkaa arvoista, jotka ovat 
avoimuus, yhteisöllisyys, vaikuttavuus ja vastuullisuus.

Kansainvälinen urheiluyhteisö on tiivistänyt hyvän hallintotavan 
käytännöt, joihin liikuntakentän tulisi sitoutua. Niitä ovat ainakin 
päätöksenteon ja resurssienjaon prosessien läpinäkyvyys, 
päätöksenteon demokraattisuus, taloudellinen ja emotionaalinen 
vastuu, tasa-arvo (erityisesti sukupuolen, vammaisuuden ja 
seksuaalisen tasa-arvon näkökulmista), hallinnon toimenpiteiden 
vaikuttavuus ja resurssien käytön tehokkuus.

Hyvää hallintotapaa sääntelee sekä lainsäädäntö että kansainvälisesti 
laaditut hyvän hallinnon toiminnan periaatteet. Hyvässä hallinnossa on 
kysymys organisaation jokapäiväisistä menettelytavoista.
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•

• Valtionavun käyttö on harkittua ja tehokasta
• Omavaraisuusaste > 50 %
• Maksuvalmius > 4 %
• Käyttökate > 5 %
• Hankkeiden maksatukset kuukauden sisällä

TAVOITTEET
• Keskeiset asiakirjat kuten hallituksen päätökset löytyvät nettisivuilta
• Toiminta on osallistavaa
• Toteutamme säännöllisesti toimintaa arvioivat kyselyt 
ja palautekeskustelut

Avoimuus ja 
läpinäkyvyys

Vastuullinen 
taloudenpito

Säädökset ja 
säännötSaavutettavuus

TAVOITTEET
• Toimintamme on kaikin puolin 
saavutettavaa

TOIMENPITEET
• Järjestämme kokouksiin 
etäyhteysmahdollisuuden
• Muistutamme mahdollisuudesta osallistua
päätöksentekoon
• Järjestämme kokoukset hyvien
liikenneyhteyksien päässä saavutettavassa paikassa

TAVOITTEET
• Toimimme lakien, säädösten, 

sääntöjen ja vuosikokouksen 
hyväksymän johtosäännön 
mukaan

• Säännöstömme ja tietoturva 
ovat ajan tasalla

TOIMENPITEET
• PoPLin vuosikokous hyväksyy 

talous- ja 
toimintasuunnitelman ja 
toteuman. 

• Taloutta seurataan 
säännöllisesti myös sisäisen 
valvonnan avulla

• Johtosääntöä seurataan 
taloudenpidossa

TOIMENPITEET
• Toimintaamme ja sääntöjämme 

peilataan säännöllisesti lakeihin, 
säädöksiin ja urheiluyhteisön yhteisiin 
eettiisin periaatteisin

• Meillä on selkeä prosessi tilanteisiin, 
joissa sääntöjä ei noudateta

• Pidämme säännöstömme ajan tasalla ja 
valvomme sen noudattamista

• Valvomme GDPR:n ja tietoturvan 
toteutumista

TOIMENPITEET
• Pidämme nettisivut ajantasaisina
• Kokoustiedotteet sivuille 14 vrk sisällä
• Otamme sidosryhmät mukaan
jo suunnitteluvaiheessa
• Pidämme henkilökunnan ajan tasalla 

PoPLin toiminnasta
• Henkilöstökokoukset, palautekyselyt, 

koulutukset ym. järjestetään 
säännöllisesti

HYVÄ 
HALLINTO

Tavoitteet ja 
toimenpiteet

TAVOITTEET
• Yhdistyksen talous on vakaa
• Hankinnoille on olemassa ohjeistus
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Ympäristö ja ilmasto

YMPÄRISTÖ 
JA ILMASTO

PoPLi sitoutuu vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja ottaa 
ympäristön huomioon kaikessa toiminnassaan. Yhdistys vaikuttaa 
siihen, että liikunnan ja urheilun ympäristövaikutukset jäävät 
mahdollisimman pieniksi. 

PoPLi kehittää kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan. 
Suurimpia kehityskohteita toimisto-organisaatioissa (WWF Green 
Office) ja PoPLin toiminta huomioon ottaen ovat yleensä kulutus ja 
sähkön valinta, lentäminen ja autoilu, lajittelu ja kierrätys sekä 
hankinnat. 

PoPLin toimistolla lajitellaan SER-jäte, muovi, pahvi, kierrätyspaperi ja 
metallijätteet sekä vaarallinen jäte. Lisäksi toimitiloissa käytetään 
osittain kierrätys- ja lahjoituskalusteita, kierrätysastioita sekä 
laadukkaita kierrätystietokoneita. Omassa omistuksessa olevan 
toimitalon saunaosasto ja kokoustilat ovat myös seurojen käytössä.
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•

TAVOITTEET
• Teemme osamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 

liikkumistavan valinnoilla ja saastuttavaa liikkumista 
vähentämällä.

TAVOITTEET
• Vähennämme toimintamme ympäristövaikutuksia 
kestävillä hankinnoilla

Hankinnat Liikkuminen

Viestintä ja 
vaikuttaminenEnergia ja infra

TAVOITTEET
• Vähennämme toimintamme 

ympäristövaikutuksia

TOIMENPITEET
• Jatkamme ja kehitämme kierrätystä 

toimistolla (paperi, pahvi, SER, metalli,
bio, vaarallinen jäte, pantilliset) 

• Hankimme ainoastaan energiatehokkaita 
sähkölaitteita ja valaisimia  

• Vaihdamme toimitilojemme 
sähkösopimuksen uusiutuvaan energiaan

• Käytämme sähkölaitteita harkiten (esim. 
kiuas)

• Pidämme PoPLin toimitalon
käyttöasteen korkeana

• Vähennämme tulostamista

TAVOITTEET
• Olemme urheilu -ja 

liikuntakentällä esimerkki 
vastuullisuusasioissa

TOIMENPITEET
• Käytämme mahdollisimman 

ympäristöystävällisiä liikkumismuotoja: 
pyöräilyä, julkisia, kimppakyytejä ja 
mahdollisuuksien mukaan lentämisen 
sijasta junaa.

• Etätyömahdollisuus 2 pv/vko
• Hyödynnämme etäyhteyksiä 

tilaisuuksien järjestämisessä ja niihin 
osallistumisessa

•PoPLin auto on/vaihdetaan hybridiin

TOIMENPITEET
• Viestimme ympäristöasioista 

säännöllisesti kanavissamme
• Järjestämme vuosittain 

ympäristövastuullisuuskoulutuksen
• Jaamme vastuullisen 

ympäristötoimijan/teon/tapahtuman 
palkinnon Urheilugaalassa

• Otamme ympäristöasiat puheeksi 
tapahtumissamme ja järjestämme 
ympäristökoulutuksia

• Ympäristöasiat kirjataan 
perehdytyskansioon

TOIMENPITEET
• Hankimme ainoastaan 

ympäristömerkillä (Joutsenmerkki) 
varustettuja wc- ja siivoustuotteita. 
Suosimme isoja täyttöpulloja.

• Hyödynnämme olemassa olevia 
materiaaleja ja liikuntavälineitä

• Selvitämme hankintojen 
ympäristöystävällisyyden ja 
kierrätettävyyden jo 
tarjouspyyntövaiheessa

YMPÄRISTÖ
JA ILMASTO

Tavoitteet ja 
toimenpiteet
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Turvallinen toimintaympäristö

TURVALLINEN 
TOIMINTA-
YMPÄRISTÖ

PoPLin toimintaympäristö, -tavat ja -kulttuuri edistävät fyysistä ja 
henkistä terveyttä sekä terveellisiä elämäntapoja. Kaikki toimintaan 
osallistuvat ovat turvassa kiusaamiselta ja häirinnältä. PoPLissa
noudatetaan SUEKin toimintaohjeita häirintätilanteiden ehkäisemiseksi 
ja niihin tarvittaessa puututtaessa. Vastaavat vaateet koskettavat myös 
PoPLin jäsenistöä ja ne on kirjattu lisäksi PoPLin sääntöihin. 
Työantajana PoPLi tarjoaa hyvät edellytykset fyysisen ja psyykkisen 
terveyden ylläpitämiseen. Työntekijöille on myönnetty liikuntaseteleitä 
liikuntaharrastuksen tukemiseen, Break Pro -taukoliikunnan sovellus 
sekä työergonomian kannalta hyödylliset moottoroidut sähköpöydät. 
Lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus käyttää viikossa tunti työaikaa 
liikuntaan sekä lakisääteistä laajemmat työterveydenhoitopalvelut.

PoPLi ja sen jäsenet ovat 
sitoutuneet kulloinkin voimassa 
olevaan Suomen urheilun eettisen 
keskuksen (SUEK) 
antidopingsäännöstöön sekä 
WADA:n, Kansainvälisen 
Olympiakomitean ja oman lajinsa 
kansainvälisen lajiliiton 
antidopingsäännöstöön. 
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•

TAVOITTEET
• Vastuullisuusnäkökulma otetaan esille koulutuksissa ja 

tilaisuuksissa
• Toteutamme koulutukset kaikin puolin turvallisessa 

ympäristössä

TAVOITTEET
• Autamme ja opastamme seuroja luomaan toimintamalleja kiusaamiseen, 

häirintään ja epäasialliseen käytökseen puuttumiseen seuratasolla
• Autamme seuroja varmistamaan, että toimintaympäristö edistää
terveyttä ja kannustaa terveellisiin elämäntapoihin

Seuratoiminta Koulutukset

IhmisetTapahtumat

TAVOITTEET
• Tapahtumaympäristö on 
turvallinen henkisesti ja fyysisesti
• Tapahtumat tuottavat osallistujille 

myönteisiä kokemuksia
• Epäasialliseen käytökseen 
puuttumisen tavat tapahtumissa sovittu

TOIMENPITEET
• Puutumme epäasialliseen käyttäytymiseen 

tapahtumissamme
• Tapahtumat ovat esteettömiä (check-list -

apuvälineen rakentaminen) 
• Luomme tapahtumiin 

turvallisuussuunnitelmat ja tavat puuttua 
epäasialliseen käytökseen

TAVOITTEET
• Työntekijöillä on selkeät 

toimenkuvat ja vastuualueet
• Työskentelyolosuhteet ovat 

terveelliset ja turvalliset 
•Toimintamalli epäasialliseen 

käytökseen puuttumisessa

TOIMENPITEET
• Viemme 

vastuullisuusnäkökulmaa 
aktiivisesti eteenpäin 
seurafoorumeissa ja koulutuksissa 

• Kiinnitämme huomiota 
koulutusten järjestämispaikkoihin

TOIMENPITEET
• Järjestämme kehityskeskustelut ja 

varmistamme johtamisjärjestelmän selkeyden
• Pidämme huolta, että toimintamalli ja 

yhdyshenkilö ongelmien käsittelyyn on 
ilmoitettu selkeästi 

• Tarkistamme työergonomian ja 
työterveyshuollon toiminnan säännöllisesti

• Päivitämme pelastus- ja 
turvallisuussuunnitelman

TOIMENPITEET
• Suosittelemme ohjaajille, valmentajille ja 

toimijoille OK:n Vastuullinen valmentaja -
koulutusta

• Suosittelemme seuroille rikostaustan 
selvittämistä myös vapaaehtoistoimijoilta, 
päihdelinjausten tekemistä sekä 
edellytämme jäsenseuroilta 
antidopingsääntöjen noudattamista

• Autamme seuroja luomaan käytännöt 
fyysisen turvallisuuden edistämiseen 
kaikessa toiminnassa

TURVALLINEN 
TOIMINTA-
YMPÄRISTÖ

Tavoitteet ja 
toimenpiteet
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Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

YHDEN-
VERTAISUUS JA 

TASA-ARVO

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on kirjattu PoPLin sääntöihin ja 
strategiaan. PoPLin toiminnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten 
syntyperä, ikä, ihonväri, sukupuoli, vamma tai seksuaalinen 
suuntautuneisuus ei vaikuta hänen mahdollisuuksiinsa osallistua 
toimintaan.

Viestintä tukee yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia. PoPLin
nettisivut uudistettiin joulukuussa 2020 uudelle alustalle, millä 
saavutettavuus on huomioitu.
Yhdistys toteutti lokakuussa 2020 yhdenvertaisuuskyselyn 
henkilöstölle, hallitukselle ja jäsenistölle. Kyselyn vastausten perusteella 
suunniteltiin tavoitteet, toimenpiteet ja seuranta.

PoPLi on päivittänyt tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa 
(2020), joka löytyy kotisivuilta: Vastuullisuus | Pohjois-Pohjanmaan 
Liikunta ja Urheilu ry (popli.fi)

https://www.popli.fi/yhteystiedot/popli_ry/vastuullisuus/
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•

TAVOITTEET
• Yhdenvertaisuusteema sisällytetään koulutuksiin, 
myös hallinnon koulutuksiin
•Koulutuksissa huomioidaan ihmisten erilaiset tarpeet

TAVOITTEET
• Toimintamme on alueellisesti saavutettavaa
• Toiminnassa pääasiallinen kieli on suomi
• Otamme esteettömyyden ja saavutettavuuden 
huomioon kaikessa toiminnassamme

Esteettömyys ja 
saavutettavuus

Koulutus

Viestintä
Osallistuminen 

ja  
vaikuttaminen

TAVOITTEET
• Toimintaamme osallistuminen on 

taloudellisesti mahdollista 
mahdollisimman monelle
• Edistämme osallisuutta
• Toimintamme on kaikille avointa
ja monimuotoista

TOIMENPITEET
• Pidämme tilaisuuksien ja koulutusten 

osallistumismaksut mahdollisimman matalina 
ja vaikutamme harrastamisen edullisuuteen 
seuroissa.

• Otamme huomioon osallistujien yksilölliset 
tarpeet tilaisuuksissamme mahdollisuuksien 
mukaan 

• Tarjoamme yhdenvertaisen mahdollisuuden 
osallistua toimintaan

TAVOITTEET
• PoPLin hallituksen keskeisistä 

päätöksistä tiedotetaan avoimesti
• Viestintä edistää 

yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa

TOIMENPITEET
• Huomioimme koulutuksissa 

tauot ja toteutamme 
liikuntaosiot osallistujien 
mukaan

• Opetamme mm. 
ohjaajakoulutuksessa 
tunnistamaan häirintää ja 
syrjintää sekä puuttumaan 
siihen.

TOIMENPITEET
• Julkistamme hallituksen kokousten keskeiset 

päätökset ja avoimet hallintomateriaalit 
PoPLin nettisivuilla. Henkilöstöä koskevat asiat 
saatavana PoPLin pilvipalvelussa.

• Tuomme yhdenvertaisuusteemaa esille 
monipuolisesti eri kanavissa sekä viestinnän 
sisällöissä

• Huomioimme saavutettavuuden kaikessa 
viestinnässä

TOIMENPITEET
• Järjestämme tapahtumia ja koulutuksia eri 

puolilla toiminta-aluettamme ja tarjoamme 
mahdollisuuden osallistua etäyhteydellä

• Palvelemme selkeällä suomen kielellä, 
tarvittaessa palvelemme ruotsiksi tai 
englanniksi

YHDEN-
VERTAISUUS JA 

TASA-ARVO

Tavoitteet ja 
toimenpiteet
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