
Ympäristöohjelma
Johdanto-osuus

Liiton ympäristö- ja ilmastopolitiikan visiona on edistää kestävää kehitystä, jossa yhtenä
tärkeimpänä tavoitteena on hillitä mm. ilmastonmuutosta sekä luoda seuraaville sukupolville
yhteiskunta missä on hyvä elää.

Toiveena on, että liitto ja liiton jäsenseurat ottavat jokapäiväisessä toiminnassaan huomioon
ympäristö- ja ilmastopolitiikan tekemällä kestäviä valintoja.

Noudatamme toiminnallemme asetettuja lakisääteisiä vaatimuksia ja muita sitovia velvoitteita,
kuten voimassa olevat lait; ympäristölaki, liikuntalaki, kansainvälisen liiton vaatimukset.

Pyrimme kaikissa asiakokonaisuuksissa ottamaan huomioon, miten toimintamme vaikuttaa
ympäristöön ja ilmastoon, kuten esim. kuljetuksissa, urheilutapahtumissa sekä yhteistyössä
ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Ympäristöpolitiikka

- Liitolla on yhdessä seurojen kanssa merkittävä rooli paitsi liikuttajana, myös kasvattavina ja
osallistavana yhteisönä. Isoja ja pieniä askeleita eteenpäin edetessä toimimme myös ympäristö- ja
ilmastoasioissa esimerkkinä muille.
- Järjestön ympäristöperiaatteet ja pidemmän aikavälin tavoite
Ympäristöperiaatteet ottavat huomioon ilmastonmuutoksen riskit ja mahdollisuudet

Suunnitteluprosessi

Liittohallituksen toiminnan tekemässä ympäristövaikutusten kartoituksessa ja arvioinnissa (syksy
2022) on otettu huomioon mm. liiton toiminnan luonne ja laajuus, aikaisempi ympäristövastuun
huomioiminen ja ympäristövaikutuksia eri osa-alueilla (infra, energia, ilmasto, liikenne, hankinnat ja
materiaalitehokkuus, ympäristöviestintä, tapahtumat, yhteistyökumppanit).

Ympäristöohjelma on toistaiseksi voimassa oleva.

Liiton ympäristöohjelma löytyy liiton nettisivulta.

Vastuutaho: Liiton puheenjohtaja ja liittohallitus



Tilannekuva ja keskeisten ympäristötavoitteiden määrittely
- 2-5 relevanttia tavoitetta
- käden- ja jalanjälki (esim. liiton toiminta, tapahtumat, koulutus, viestintä)
Kädenjäljellä tarkoitetaan kaikkia positiivisia vaikutuksia, joita liitto saa toiminnallaan aikaiseksi.
Jalanjäljellä taas tarkoitetaan liiton toiminnasta ympäristölle ja sidosryhmille syntyviä negatiivisia
vaikutuksia, kuten esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä, tiloihin liittyviä kustannuksia sekä henkijöiden
tasavertaiseen kohteluun tai työhyvinvointiin liittyviä haasteita.
Tavoitteena on pieni jalanjälki ja suuri kädenjälki.

Toimenpidesuunnitelma
(Nykytilanne) Tavoite Toimenpiteet Aikataulu Vastuuhenk

ilöt
Arviointi
ja
seuranta

Liiton toiminta Uusien hallitusjäsenten
perehdytys ja jo
mukana olevien
hallitusjäsenten
tietojen päivitys

Käytämme kisoissa
hyvälaatuisia asusteita.

Hallituksen valiokunnista,
rooleista ja tehtävistä
toimintaohje.
Hallitusjäsenten
tutustuminen ”Hyvä
hallinto lajiliitossa”.
Tutustuminen liiton eri
toimintaohjeisiin, kuten
ympäristöohjelma,
kehittävä kehitys ym.

Kestävät pelaajalla
muutaman kisamatkan
ajan.

2022 –
2023

2023 ->

Työvaliokunt
a yhdessä
hallitusjäsen
ten kanssa.

Hallitus

Tapahtumat/
kilpailutoiminta

Myöntämällä
kilpailutapahtumat
sellaisiin kisapaikkoihin
minne esim. on helppo
kulkea yleisillä
kulkuneuvoilla –
kohtuullisella
aikataululla

Tällä hetkellä kilpailuissa
ei paperitoimintaa
oikeastaan ollenkaan,
vaan kilpailujen tulokset
ym. hoituu online-
palvelussa.

2023 Kilpailuvalio
kunta

Koulutus Seuraohjaajien,
tuomareiden
valmentajien ym.

Enemmän koulutuksia
hyödyntäen
etämahdollisuuksia

2023-2024 Liiton eri
valiokunnat

Viestintä on tällä
hetkellä hyvällä
tasolla

Saada pidettyä
viestintää samalla
tasolla riippumatta
henkilövaihdoista.

Viestintäsuunnitelman
tilaaminen ammatti-
laiselta.

Vuosittain ilmestyvä
Suomen Pétanque-lehti
julkaistaan pääosin
nettiversiona.

2023

Muutoshistoria

Päivämäärä Kuvaus muutoksesta
26.11.2022 Hyväksytty liittohallituksen kokouksessa
Syksy 2021 Ensimmäinen versio ollut liittohallituksella käsittelyssä


