
Ympäristöohjelma
2023-2025

KOOVEE RY



Ympäristöohjelman
tavoitteet

02

Johdanto

01

Kartoituksen
tulokset

05

Koovee ja
kestävä kehitys

03

Kooveen
keskeisimmät
ympäristötavoitteet

06

Ympäristöohjelman
toteutus

04

Toiminta-
suunnitelma
2023-2025

07

Sisältö



Johdanto

Ympäristö-
ohjelman
tavoitteet

Hauskaa liikuntaa
Avoin yhteisö
Osaava kannustaja

Koovee ry on yksi Suomen suurimpia ja
monipuolisimpia urheiluseuroja. 13 lajin
parissa liikkuu vuosittain yli 4000 jäsentä,
jota täydentävät aktiiviset veteraani- ja
järjestyksenvalvojajaostot. Kooveelta
löytyy jokaiselle liikuntaharrastus tai
halutessaan tie huippu-urheilijaksi asti.

14 kuukausipalkkaisen työntekijän lisäksi
Kooveella on noin 350 valmentajaa,
ohjaajaa ja muuta toimihenkilöä osana
Kooveen monipuolista toimintaa. Koovee
toimii eri tiloissa vuokralaisena niin
hallinto- kuin myös itse liikuntatoiminnan
järjestämisen osalta.

Koovee on laadukas liikunta- ja
urheiluseura, jossa monen lajin harrastajat,
kilpailijat ja huippu-urheilijat kohtaavat.
Seura tarjoaa liikuntaa kaiken ikäisille.

Kestävyysmurroksen aikana sosiaalinen ja
ekologinen vastuullisuus on enenevässä
määrin välttämätön ja olennainen osa
minkä tahansa organisaation toimintaa.
Urheilulajien ja harrastusmahdollisuuksien
säilymisen edellytyksenä on
ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä
pitkäaikaisten, kestävien valintojen
tekeminen.

Vastuullisuuden kartoittaminen ja
ympäristöohjelma antavat kehyksen
jonka mukaisesti toimimalla Koovee voi
parantaa organisaationsa ekologisuuden
tasoa sekä toimia resurssitehokkaammin.
Ympäristökatselmusten ja -ohjelman
avulla pystytään lisäämään energia- ja
materiaalitehokkuutta, vakauttaa
organisaation taloutta, lisätä
ympäristöystävällistä ajattelua ja taata
seuran sekä urheilulajien jatkuminen.

Kooveen ympäristöohjelma on
määräaikainen ja sen kesto on 3 vuotta.
Ympäristöohjelmaa ja -strategiaa tullaan
jatkossa päivittämään säännöllisesti.
Päivittäminen perustuu ohjelman
toteutumisen seurantaan.

Lisäksi nykyisiä kestävää kehitystä ja
ekologisuutta edistäviä toimia tullaan
jatkamaan ja kehittämään entisestään. 

.....................................................



Koovee ja
kestävä kehitys
Koovee tiedostaa toimintansa
volyymin ja merkittävyyden
vaativan toimenpiteitä, joilla
toimintaa keskitetysti ohjataan
kohti kestävämpää Kooveeta.
Periaatteena on, että Koovee on
organisaationa niin kestävä kuin se
voi olla vaarantamatta toiminnan
jatkuvuuden edellytyksiä.

Vuodesta 2020 lähtien Kooveen
toimintasuunnitelmiin on kirjattu kestävän
kehityksen arvot sekä tavoitteet. Kooveen
kestävän kehityksen linjausta ohjaavat
taloudellisten, sosiaalisten, kulttuuristen ja
ekologisten pääomien vahvistaminen
entisestään. Pidemmän aikavälin tavoitteena
on toimia edelläkävijänä ympäristöasioiden
huomioinnissa urheiluseuratoiminnassa.

Konkreettisina askeleina kohti kestävämpää
ja ekologisempaa toimintaa Koovee on muun
muassa siirtynyt kohti paperitonta toimistoa,
jossa toimintaa toteutetaan sähköisin
työkaluin ja järjestelmin.
.
Taloudellisesti vahva ja resurssitehokas
Koovee tullaan rakentamaan sähköisten
taloushallintojärjestelmien käytöllä sekä
näiden tarjoamilla seurannan ja
ennustettavuuden työkaluilla. Sähköiset
työkalut mahdollistavat myös avoimuuden ja
läpinäkyvyyden lisäämisen
yhdistystoiminnassa.

Sosiaalisesti hyväksyvää, turvallista sekä
kulttuurisesti rikasta Kooveeta työstetään
käytännön liikunta- ja urheilutoiminnan
järjestämisessä. Keskeisimpinä elementteinä
kehitystyöhön kuuluu sosiaalisten ja
kulttuuristen pääomien kehittäminen
urheiluseuratoiminnassa osana
valmennuksen ja liikuntaohjauksen laatua.

Koovee kerää yhteistyössä Hope ry:n kanssa
käyttökelpoisia liikuntavälineitä ja -
tarvikkeita, jotka lahjoitetaan niitä tarvitseville
lapsille ja nuorille. Koovee on myös mukana
Sport for the Planet -tapahtumissa joiden
tarkoituksena on tuoda yhteen urheilu sekä
maailmaa paremmaksi muuttavat yritykset,
seurat ja teot.

Monen Lajin Mestarin – slogania laajennetaan
edelleen yli urheilu- ja liikuntarajojen. Osana
kestävää kehitystä jatketaan Monen lajin
mestarin -tukirahaston varallisuuden
kerryttämistä erilaisin keinoin, jotta Koovee
voi entistä laajemmin tarjota mahdollisuuksia
olla seuran toiminnassa pidempään ja
monipuolisemmin mukana.



Toteutus

Kartoituksen
tulokset

Ympäristöohjelman rakentaminen alkoi
kartoittamalla organisaation lähtötilanne,
toiminnan luonne ja toimintatavat.
Kooveen toimintaa ja vaikutuksia
ympäristöön kartoitettiin tiedonkeruun,
haastatteluiden, raporttien sekä
kyselykaavakkeiden avulla.
Karoituskyselyitä toteutettiin sekä
Kooveen hallinnolle että lajijaostoille. 

Kartoituksessa tarkasteltiin
monipuolisesti Kooveeta organisaationa
ja sen toiminnan eri osa-alueita.
Tarkasteltavat aihepiirit voidaan jakaa
kategorioihin: jätteet, energiatehokkuus,
materiaalitehokkuus, infra, logistiikka ja
liikenne, ympäristöviestintä ja
vaikuttaminen, hankinnat sekä
yhteistyökumppanuudet.

Osana prosessia selvitettiin myös
toiminnan osa-alueita joissa
organisaation omat
vaikuttamismahdollisuudet ovat suuret.

Lajijaostotasolla kartoitettiin lajijaostojen
omia asenteita ja toimintatapoja, sekä
mahdollisuuksia kehittää lajitoimintaa.

Kartoituksessa selvisi, että Kooveen
toiminnassa ilmastoresursseja käytetään
eniten matkustamiseen, ja se muodostaa
suuren osan suoraan Kooveen toiminnasta
aiheutuvista päästöistä. Tähän sisältyy
työmatkaliikenne sekä liikematkustaminen,
sekä henkilökunnan, urheilijoiden ja
harrastajien matkustaminen kilpailu- ja
harrastuspaikoille.

Merkittävä osa päästöistä ja negatiivisista
ilmastovaikutuksista aiheutuu myös
välillisistä tekijöistä (Scope 3), kuten
urheiluvälineiden ja -asujen tuotanto- ja
toimitusketjuista, fanimatkustuksesta sekä
vuokrakiinteistöistä joissa Koovee harjoittaa
toimintaansa.

Tällaisia kiinteistöjä ovat muun muassa jää-,
uima- ja urheiluhallit sekä seuran toimisto.
Vuokralaisena Kooveella ei ole
mahdollisuutta vaikuttaa suoraan
kiinteistöjen toimintaan sekä
energiamuotoihin ja -kokonaiskulutukseen,
tai esimerkiksi urheiluvälineiden, -asujen ja
elektroniikan tuotannon päästöihin.
On kuitenkin mahdollista ja tavoiteltavaa
pyrkiä ohjaamaan sidosryhmiä ja
kiinteistöjen toiminnasta vastaavia tahoja
toimimaan ilmastollisesti kestävämmin. 

Sidosryhmiin vaikuttaminen, hankintojen
kilpailuttaminen ja yhteistyökumppanien
valinta kestävyyden perusteella nouseekin
keskeiseksi osaksi ekologisen kestävyyden
edistämistä urheiluseuratoiminnassa.

Ympäristöohjelman
toteutus



Kiertotalouden
edistäminen

Viestinnän
kehittäminen

Sidosryhmiin
vaikuttaminen

Toiminnasta aiheutuvien
liikennepäästöjen
pienentäminen

Kooveen
keskeisimmät
ympäristötavoitteet

Nykyisten ekologisuutta ja
kestävää kehitystä edistävien
toimintamallien ylläpitäminen
ja kehittäminen



Selvitys kimppakyytien ja julkisten
kulkuvälineiden hyödyntämisestä
joukkuematkoilla

Selvitys yhteiskäyttöpyörien
hankinnasta seuralle ja toimistolle

Tilausajojen kilpailuttaminen,
sekä selvitys kestävämmän
kuljetusmuodon järjestämisestä

2023

2023

2023

Toimintasuunnitelma
2023-2025

TAVOITE TOIMENPITEET AIKATAULU

Kannustimien kehittäminen harrastajien
ja nuorten vanhempien kimppakyyteihin,
julkisen liikenteen käyttämiseen sekä
pyöräilyyn

Kimppakyytien järjestelmällisempi
suunnittelu, sekä selvitys teknologian ja
sosiaalisen median hyödyntämisestä
kimppakyytien ja kulkuvälineiden
organisoinnissa

2023-2025

2023

Liikenteestä
johtuvien päästöjen
vähentäminen

Kannustimien kehittäminen
henkilöstön ja urheilijoiden
liikennepäästöjen vähentämiseen

2023-2025

ARVIOINTI/
SEURANTA

Toteutuminen

Toteutuminen

Toteutuminen

Toteutuminen

Arvioidaan
vuosittain,
sparraus, palaute

Arvioidaan
vuosittain,
sparraus, palaute



Kiertotalouden
tukeminen

Toimiston
jätteenlajittelu-
mahdollisuuksien
parantaminen

Materiaali-
tehokkuuden
parantaminen

Selvitys yhteistyöstä Kierto-
hankeen ja/tai muiden
kiertotalouteen keskittyvien
hankkeiden ja projektien kanssa

Lajitteluastioiden hankinta
toimistolle ja siitä viestiminen

Suunnitelma materiaalien ja
urheiluvälineiden
tehokkaammasta kierrätyksestä
ja uusiokäytöstä

2023

2023

2023-2024

Toimiston sisälämpötilan
säätäminen 20-21
celsiusasteeseen

Ekologista kestävyyttä edistävien
tukimateriaalien, -palveluiden ja
sähköisten järjestelmien
hyödyntäminen seuratoiminnassa

2023

2023-2025

Resurssi-
tehokkuuden
parantaminen

Harrastusvuorojen, kuten
jääaikojen, järjestelmällinen
ja kestävämpi suunnittelu
sekä käyttö

2023-2025

Toteutuminen,
etenemistä
arvioidaan
vuosittain

Toteutuminen

Toteutuminen

Arvioidaan
vuosittain

Toteutuminen

Toteutuminen,
palaute

Materiaalikeräykseen
ja kierrätykseen
liittyvän viestinnän
parantaminen

Selvitys materiaaliyhteistyö-
mahdollisuuksista
(esim. Nextiili, Kierto)

Selkeä seuran sisäinen
tiedottaminen
materiaalikeräyksestä Hope
Ry:n kanssa

2023

2023-2025 Arvioidaan
vuosittain,
palaute

Toteutuminen

TAVOITE TOIMENPITEET AIKATAULU ARVIOINTI/
SEURANTA



Toiminnan
ilmastovaikutusten
ymmärryksen
syventäminen tulevien
toimenpiteiden
määrittelemiseksi

Yhteistyötoiminnan ja
kumppanuuksien lisääminen sekä
niiden valinta kestävyyden mukaan

Yhteistyömahdollisuuksien
selvittäminen muiden kestävyyttä
ajavien urheiluseurojen kanssa

Seuran käytössä olevien
liikennevälineiden polttoaineen
kulutuksen seuranta

2023-2025

2023

2023-2025

Tampereen kaupungin ja muiden
kiinteistönomistajien kannustaminen tai
edellyttäminen kestävämpään
toimintaan esim kiinteistöjen
energiatehokkuudessa, energiamuotojen
valinnassa ja jätehuollossa.

Selvitys lajittelumahdollisuuksien
lisäämisestä ja parantamisesta
urheilupaikoilla ja -halleilla

2023-2025

2023

Sidosryhmien
kannustaminen,
ohjaaminen ja
velvoittaminen kohti
kestävämpiä valintoja
ja toimintaa

Kestävyysajattelun ja -tekojen
nostaminen uudiskohteiden sekä
olemassa olevien kiinteistöjen ja
urheilupaikkojen ylläpidossa,
rakentamisessa ja kunnostuksessa

2023-2025

Toteutuminen

Toteutuminen

Arvioidaan
vuosittain

Toteutuminen

Arvioidaan
vuosittain

Arvioidaan
vuosittain

Energiankulutuksen seuranta

Ilmastovaikutusten ja
hiilijalanjäljen laskennan
valmistelutyö

2023-2025

2023 Toteutuminen

Toteutuminen

TAVOITE TOIMENPITEET AIKATAULU ARVIOINTI/
SEURANTA



Sisäisen ja ulkoisen
vastuullisuus-
viestinnän
kehittäminen

Seuran ajankohtaisen
tietotaidon
hyödyntäminen ja sen
avulla kestävämpien
toimintatapojen ja
-mallien kehittäminen

Selvitys kasvatusyhteistyöstä,
esimerkiksi Pirkanmaan jätehuollon
kanssa

Planet Company -palvelun
hyödyntäminen vastuullisuustyössä
ja -viestinnässä

Lajijaostojen toimintatapojen,
mielipiteiden, kokemusten ja
lajitoiminnan parannusehdotusten
kartoittaminen

2023

2023-2025

2023-2025

Lasten ja nuorten
ympäristökasvatuksen
kehittäminen

Keinojen kehittäminen
yhteisöllisyyden lisäämiseen -
sosiaalinen kestävyys tukee
myös ilmastollista kestävyyttä

Kestävyysajattelun ja ekologisuuden
sisällyttäminen harrastustoiminnan
toimintamalleihin ja -tapoihin, sekä
niiden kommunikointi lapsille ja nuorille

2023

2023-2025

Ympäristökasvatuksen
kehittäminen

Kampanjoiden ja tapahtumien
suunnittelu herättämään
mielenkiintoa ja tietämystä
kestävyydestä, luonnosta ja
ekologisesta harrastamisesta

2023-2025

Vuosittainen
kysely
lajijaostoille
(Planet Company)

Toteutuminen,
sparraus,
koulutukset,
palaute,
sidosryhmät

Toteutuminen

Jatkuva seuranta,
palaute

Toteutuminen,
sparraus

Arvioidaan
vuosittain,
sparraus, palaute

Jo olemassa olevien kestävien
käytäntöjen ja toimien jatkaminen
sekä kehittäminen

2023-2025
Etenemistä
seurataan ja
arvioidaan
vuosittain

TAVOITE TOIMENPITEET AIKATAULU ARVIOINTI/
SEURANTA



Readers appreciate
accurate information

Fia Hipponen
Project Manager &
Sustainability Specialist
The Planet Company Oy

Juuso Laamanen
Toiminnanjohtaja
Koovee Ry


