
 

 

  



1 
 

Sisällysluettelo 

Johdanto ................................................................................................................................ 2 

Nykytila .................................................................................................................................. 3 

Ympäristöohjelman pääperiaatteet ......................................................................................... 4 

Kehityssuunnitelmat ............................................................................................................... 5 

Toimenpiteet .......................................................................................................................... 6 

Seuranta ja päivitys ................................................................................................................ 7 

 

 

 

 

  

Kansi: Teemu Launis      Kuvat: Kari Salapuro 



2 
 

Johdanto      

 

Ilmastonmuutos koskettaa kaikkia. Suomi on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 

vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Tämä vaatii panostusta asiaan 

myös urheilun saralla. Suomen Muaythai-liitto on valmis tekemään oman osuutensa. Liiton 

ensimmäisessä ympäristöohjelmassa korostuvat ympäristötietoisuuden lisääminen ja 

ympäristöystävällisempien ratkaisuiden löytäminen. Ympäristöohjelma on tehty Suomen 

Olympiakomitean ohjeistuksia noudattaen. 
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Nykytila 

 

Suomen Muaythai-liiton alla toimii hallitus, valmennustiimi, tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuusvaliokunta, kurinpitovaliokunta, tuomarit, yksittäiset eri tehtäviin nimetyt henkilöt 

kuten tiedotusvastaava ja koulutusvastaava. Suomen Muaythai-liitolla on yksi osa-aikainen 

palkattu työntekijä talousasioiden hoidossa. Jäsenseuroja liitolla on 46 ja kunniajäsenenä 3 

henkilöä. 

Suomen Muaythai-liiton toiminnassa yhtenä merkittävimpänä hiilidioksidipäästöjen lähteenä on 

matkustamisesta aiheutuvat päästöt. Jo aiemmin liiton toiminnassa on tähän kiinnetty huomiota 

mm. järjestämällä osa koulutuksista etäkoulutuksina ja pitämällä suuri osa palavereista 

etäpalavereina. Sen sijaan kilpailu- ja leiritapahtumat vaativat välttämättäkin matkustamista.  

Liiton tasolla aikaisempia ympäristövastuun huomioivia tekoja ovat olleet myös 

• sähköinen kirjanpito 

• sähköinen laskutus jäsenseuroille 

• sähköiset koulutusmateriaalit 

• osa koulutusten todistuksista on toimitettu sähköisesti 

 

Lajin toiminnasta valtaosa tapahtuu kuitenkin seuratasolla. Seuratasolla tällä hetkellä 

matkustamisen lisäksi ympäristökuormia aiheutuu ainakin kiinteistöjen jätteistä sekä 

energiapäästöistä. 
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Ympäristöohjelman pääperiaatteet 

 

Pitkän tähtäimen tavoite on kehittää liiton toimintaa ympäristöystävällisemmäksi. Kaikki lähtee 

ympäristötietoisuuden lisäämisestä. Kun liiton ja sen jäsenten tietämys ja ymmärrys 

urheilutoiminnan ympäristövaikutuksista lisääntyy, pystytään tunnistamaan ja tämän jälkeen 

vaikuttamaan eri hiilijalanjäljen aiheuttajiin toiminnassamme. Hiilineutraalimman jalanjäljen 

aikaansaamiseksi liiton on erityisen tärkeää saada jäsenensä mukaan ja sitoutumaan 

ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin. 

 

Pääperiaatteet: 

 Kehittää liiton toimintaa ympäristöystävällisemmäksi 

 Lisätä liiton jäsenten tietämystä ja ymmärrystä urheilutoiminnan ympäristövaikutuksista 

 Kannustaa liiton jäseniä ympäristöystävällisimpiin ratkaisuihin 
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Kehityssuunnitelmat 
 

Suomen Muaythai-liiton ympäristöohjelman päätavoitteena on ympäristötietoisuuden lisääminen 

ja toiminnan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi. Liiton toiminnassa ympäristöohjelman 

ensimmäiset tavoitteet ovat: 

 selvittää mistä liiton ja sen jäsenien hiilijalanjälki koostuu 

 tehdä suunnitelma liiton ympäristökulujen minimoimiseksi 

Ympäristöohjelman tavoite jäsenseurojen toiminnan osalta on 

 lisätä jäsenien tietoisuutta ympäristöasioista ja keinoja niiden vaikuttamiseen tuomalla 

niitä esiin liiton kanavissa 

 kehittää yhdessä liiton jäsenten kanssa ympäristöystävällisempiä ratkaisuja 

seuratoimintaan 
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Toimenpiteet 

 
Vuosille 2021-2025 valitaan neljä toimenpidekokonaisuutta, joilla pyritään vähentämään 
ympäristökuormia. Ne ovat: 
 

 Kartoittaa eri keinoin mitkä ovat hiilijalanjäljen aiheuttajat liiton ja seurojen toiminnassa 
 
Jotta tekoja voidaan muuttaa ympäristöystävällisemmiksi, täytyy ensin olla tietoinen mistä 
toimista ja missä suhteessa hiilijalanjälki syntyy  
 

 Miettiä konkreettisia keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi tehdyn selvityksen pohjalta 
mm. matkustamisen päästöjen vähentämiseksi 

 
Jo ilman selvitystä on tiedossa, että suurena hiilidioksidipäästöjen lähteenä on matkustaminen. 
Lisäksi seuratoiminnassa mm. kiinteistöjen energiakulut ja jätteet ovat ilmeisiä päästöjen 
aiheuttajia. Selvitys antaa lisätietoa sekä käsitystä siitä missä suhteessa eri toimet hiilijalanjälkeä 
aiheuttavat. Tämän pohjalta on järkevää miettiä mitkä ovat ensisijaiset keinot mitä voimme liitto- 
ja seuratasolla tehdä. 
 

 Ympäristötietoisuuden lisääminen seuroille viestittämällä aiheesta liiton sivuilla ja 
somekanavilla sekä jakamalla tietoa järjestettävistä koulutustilaisuuksista ja 
webinaareista ympäristö & urheiluteemaan liittyen 

 
Asioiden esiin nostaminen lisää ympäristötietoisuutta. Olympiakomitea tarjoaa työkaluja 
ympäristöasioiden huomioimiseen urheilussa ja esimerkiksi Suomen Valmentajat ovat 
järjestämässä tulevaisuudessa ympäristöaiheisia webinaareja. Liitto jakaa tietoa jäsenseuroille 
tulevista koulutuksista ja webinaareista. Sekä kannustaa seuroja hyödyntämään olemassa olevaa 
materiaalia ympäristöystävällisemmän seuratoiminnan kehittämiseksi. 
 

 Järjestää jäsenille Pop Up –tapahtumia, joissa mietitään yhdessä ratkaisuja, kuinka 
seuratoiminnassa voi huomioida ympäristöystävällisyyden 

 
Ympäristöystävällisyyteen pyrkiminen on yhteinen tavoite. Aktivoimalla seuroja mukaan ja 
yhdessä miettimään ratkaisuja löydämme parhaimmat keinot tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 
 

Toimenpidesuunnitelma: 

Toimenpidekokonaisuus mittarit, keinot seuranta 

Hiilijalanjäljen aiheuttajien 
kartoittaminen liiton ja seurojen 
toiminnassa 

kyselyt, hiilijalanjälkilaskurit Vuoden lopussa yhteenveto 
saaduista vastauksista ja laskurin 
tiedoista. 

Konkreettiset keinot 
hiilijalanjäljen pienentämiseksi 

etäkoulutukset, varusteiden 
kierrätysmahdollisuudet 

toimintakertomukseen kirjaus 
mitä on vuoden aikana tehty 

Ympäristötietoisuuden 
lisääminen tiedottamalla  

seurajakelu sähköposti, liiton 
somekanavat, liiton sivut, 
Olympiakomitean materiaalien 
jako 

Vuoden lopussa tarkastus, onko 
toteutunut. 

Pop Up-tapahtumien 
järjestäminen 
ympäristöteemoilla 

vähintään 1 krt/vuosi kaikille 
jäsenille avoin ja maksuton 
keskustelutilaisuus   

Vuoden lopussa tarkastus onko 
toteutunut. 
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Seuranta ja päivitys 

 

Ympäristöohjelman toteutumisesta vastaavat kaikki liiton jäsenet parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjelman 

toteutumista seurataan jatkuvasti ja toimenpiteitä kirjataan vuosittain toimintasuunnitelmiin ja -

kertomuksiin. Kirjallinen ympäristöohjelma päivitetään viimeistään vuonna 2025 ja tarpeen vaatiessa sitä 

on mahdollista päivittää aikaisemmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


