
 
 
Suomen Hockeyliiton ympäristövastuullisuussuunnitelma  
 

Suomen Hockeyliiton ympäristövastuullisuussuunnitelman tavoitteena on vähentää lajin 
harrastamisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja lisätä jäsenistön tietoisuutta ympäristön 
huomioimisessa. Tässä suunnitelmassa käsitellään konkreettisia toimia, joiden avulla lajiliitto voi 
osaltaan edistää ympäristövastuuasioita.  

Suomen Hockeyliitto haluaa kantaa vastuunsa ympäristöstä ja pyrkii kaikessa toiminnassaan 
huomioimaan kestävän kehityksen. Tavoitteena on, että lajin harrastamisesta ei aiheudu 
ympäristölle ylimääräistä haittaa.  

Hockeyliitto sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen 
mukaisesti. Ohjelmaa seurataan ja päivitetään vuosittain. Tiedotamme ja kannustamme 
jäsenseuroja ja lajin harrastajia ottamaan ympäristöasiat huomioon omassa toiminnassaan. 

Ympäristövastuullisuussuunnitelma on osa urheiluyhteisön yhteisesti hyväksymää 
vastuullisuusohjelmaa. Hockeyliitto on sitoutunut kaikissa toimissaan noudattamaan liikuntalakia, 
Reilun Pelin -periaatteita sekä ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä.  

 

Tilannekatsaus 
Maahockeyta harrastetaan ympäri Suomea ulkokentillä, useimmiten tekonurmilla tai 
hiekkakentillä. Talvisin lajia harrastetaan sisätiloissa erilaisissa urheiluhalleissa. Lajin 
harjoituspaikkoja on rajoitetusti ja tilat ovat usein kaupunkien tai kaupallisten toimijoiden 
hallinnoimia.  

Hockey on pieni laji ja Hockeyliitto pieni toimija Suomessa. Liitossa pyritään siihen, että 
ympäristöasiat otetaan kaikessa toiminnassa vielä paremmin huomioon tulevaisuudessa. 
Parhaiten pystymme vaikuttamaan liiton hallinnollisiin asioihin, tapahtumien järjestämiseen, 
varusteiden hankintaan ja kierrätykseen sekä tietoisuuden lisäämiseen ympäristöasioista.  



 

Tavoitteet vuodelle 2022 
 

Liiton hallinto 

Liiton hallitus on kokoontunut vuonna 2021 pääosin etänä ja liiton asiakirjoja hallinnoidaan 
sähköisesti. Paperisia asiakirjoja ei juuri hallinnoida.  

Liiton koulutukset ja kokoukset ovat pidetty etänä tai hybridimallilla.  

Toimenpiteet 
• Jatketaan hyviä käytäntöjä etäkokousten osalta.  
• Jos koulutuksia pidetään paikan päällä, suositaan paikkoja, joihin on helppo tulla julkisilla 

kulkupeleillä. Kannustetaan osallistujia suosimaan julkista liikennettä ja kimppakyytejä.  
• Vältetään kertakäyttöastioiden käyttöä kokouksissa.  
• Suositaan edelleen sähköisiä asiakirjoja paperisten sijaan. 

 
Kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen  
Liiton tapahtumia järjestetään siellä, missä joukkueita ja kenttiä on. Tapahtumissa suositaan 
turnausmuotoja, jolloin voimme vähentää liikenteestä johtuvia päästöjä. Ottelupöytäkirjat yms. 
materiaali on sähköisissä järjestelmissä. 

Toimenpiteet 
• Suositaan turnausmuotoisia kilpailutapahtumia.  
• Kannustetaan pelaajia suosimaan julkista liikennettä ja kimppakyytejä.  
• Jos pelitapahtumissa on kahvioita, huolehditaan asianmukaisesta roskien kierrätyksestä.  
• Suositaan sähköisiä asiakirjoja paperisten sijaan. 

 
Varusteiden hankinta  
Liiton maajoukkueet käyttävät edustusasuja, joita kierrätetään vuodesta toiseen. Pelaajat 
hankkivat pelivarusteista ulkomailta, huonon kotimaisen saatavuuden takia. Pelaajat hankkivat 
omat varusteensa ja varusteiden kierrätys on melko vähäistä lajin pienuuden takia. Uudet palaajat 
saavat usein joukkueiltaan lainavarusteita. 
 
Toimenpiteet 

• Uusia varusteita ja maajoukkueasuja hankitaan harkiten. 
• Jos varusteita tilataan ulkomailta, suositaan kimppatilauksia kuljetuksista aiheutuvien 

päästöjen minimoimiseksi. 
• Pyritään parantamaan varusteiden kierrätys pelaajien kesken. 

 
Liikuntapaikat 



Lajin harjoituspaikkoja on rajoitetusti ja tilat ovat usein kaupunkien tai kaupallisten toimijoiden 
hallinnoimia.  

Toimenpiteet 
• Kannustetaan liikuntapaikkojen hallinnoija huomioimaan ympäristöasiat toiminnassaan. 
• Kannustetaan palaajia valitsemaan päästöttömiä liikkumismuotoja ja suosimaan 

joukkoliikennettä ja kimppakyytejä harjoituksiin saapuessaan. 
 
Viestintä 
Liitto on yhteydessä jäseniinsä pääasiassa sähköpostilla ja sähköisellä uutiskirjeellä. 
Paperiliikennettä ei juuri ole.  
 
Toimenpiteet 

• Tiedotamme jäsenseurojamme ja pelaajia kestävästä kehityksestä ja asioista, joita jokainen 
voi tehdä asioiden edistämiseksi. 

• Ympäristö- ja muut vastuullisuusasiat nostetaan liiton kotisivuille omana osionaan. 
 
 
Suunnitelman vastuuhenkilö  
Ympäristövastuusuunnitelman sisällön toteutuksesta ja sen päivittämisestä sekä levittämisestä 
lajin parissa vastaa liiton hallitus yhdessä pääsihteerin kanssa.  
 
 
Arviointi ja seuranta  
Suomen Hockeyliiton ympäristösuunnitelma on ensimmäinen askel pitkällä taipaleella. 
Suunnitelman toimenpiteiden ja konkreettisten tavoitteiden onnistumista tarkastellaan vuosittain.  


