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SAKU ry:n ympäristösuunnitelma 
 

Johdanto 

Ilmastonmuutos on vakavin ihmiskuntaa kohdannut ympäristöongelma. Sen torjunnassa tarvitaan poliittisten 

päättäjien ja yritysten lisäksi meitä kaikkia. SAKU ry haluaa olla mukana toteuttamassa liikunta- ja 

urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on vähentää liikunnan ja urheilun 

ympäristövaikutuksia ja osallistua ilmastonmuutoksen hillintään. Myös liikuntalaki ohjaa järjestöjä ympäristön 

kunnioittamiseen ja kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. 

SAKU ry järjestää liikunta-, kulttuuri- ja koulutustapahtumia ammattiin opiskeleville sekä liikuntatapahtumia 

ja verkostotoimintaa ammatillisen koulutuksen henkilöstölle. Lähitapahtumia järjestetään normaalina 

toimintavuotena paljon, mutta suuri osa etenkin koulutus- ja verkostotoiminnasta toteutuu myös 

etäyhteyksien avulla. Tärkeässä roolissa on myös viestintä, erilaiset sähköiset työkalut ja niiden avulla 

toteuttava paikallisen tason toiminta (liikuntakampanjat, työkyvyn oppimisen sisällöt jne.).  

Normaalina toimintavuotena SAKU ry on järjestänyt noin 20–25 valtakunnallista lähitapahtumaa 

(liikuntatapahtumia, SAKUstars-kulttuurikilpailut, seminaareja, verkostotapahtumia jne.). Alueellisten 

tapahtumien ja oppilaitoskohtaisten tapahtumien määrä on noin 200 per vuosi. Verkkovälitteisen toiminnan 

määrä on lisääntynyt viime vuosina valtavasti, ja myös niiden osalta puhutaan kymmenistä tapahtumista 

vuodessa. Toiminnan tärkeänä osana on myös aktiivinen viestintä. Verkkoviestinnän lisäksi julkaistaan 

kahdesti vuodessa järjestön tiedotuslehteä ja tuotetaan markkinointi- ja tiedotusjulisteita toiminnasta. 

Tarpeen mukaan jäsenistön käyttöön on tehty myös erilaisia esitteitä ja lattiatarroja. 

SAKU ry:n ympäristöpolitiikka  

Liikunta- ja urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman toimenpiteinä on: 

• tunnistaa ja arvioida oman toiminnan ympäristövaikutukset 

• vähentää urheilun ympäristövaikutuksia muokkaamalla toimintatapoja (esimerkiksi kilpailujärjestelmät, 

tapahtumien järjestäminen, varusteet, kulkutavat, liikuntapaikat ja hankinnat) 

• viestiä ympäristöasioista ja -teoista aktiivisesti 

• laatia ympäristöohjelma, jonka toteutumista seurataan ja arvioidaan. 
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SAKU ry sitoutuu toteuttamaan näitä vastuullisuusohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä myös omassa 

toiminnassaan. 

Vastuullisuutta ympäristöasioissa edellyttää myös SAKU ry:n jäsenkenttä. Ammatillisella koulutuksella on 

tärkeä rooli kestävään kehitykseen liittyvän osaamisen tuottajana, ja opiskelijoiden tukeminen 

ilmastovastuulliseen toimintaan näkyy vahvasti myös tutkintojen osaamistavoitteissa. 

Nyt on laadittu SAKU ry:n ensimmäinen ympäristösuunnitelma. Siihen kirjataan keskeisimmät 

kehittämistavoitteet ja niihin liittyvät konkreettiset toimenpiteet vuodelle 2022. Suunnitelmaa tarkastellaan 

vuosittain ja päätetään seuraavan vuoden toimenpiteistä.  

Arvioinnin tärkeänä työkaluna on hiilijalanjälkilaskuri, jota hyödynnetään säännöllisesti. Vuoden 2022 

laskennan jälkeen on aika tehdä päätös SAKU ry:n pitkän aikavälin tavoitteesta: mihin vuoteen mennessä 

voimme tavoitella hiilineutraalia toimintaa. 

Suunnitteluprosessi  

SAKU ry:n ympäristösuunnitelmatyö käynnistettiin kesällä 2020. Prosessin aikana on pyritty tunnistamaan ja 

arvioimaan oman toiminnan ympäristövaikutuksia. Arvioinnin tueksi laskettiin SAKU ry:n hiilijalanjälki 

koronapandemiaa edeltäneeltä normaalilta toimintavuodelta 1.8.2018–31.7.2019. Laskenta tehtiin 

jälkikäteen pääosin kirjanpidon tositteiden perusteella, jolloin pystyttiin todentamaan esimerkiksi 

matkustamisen määrä, sähkön kulutus sekä osa hankinnoista. Jonkin verran jouduttiin turvautumaan 

jälkikäteisarvioihin (esim. jätemäärät). Laskennassa ei pystytty kuitenkaan arvioimaan jälkikäteen SAKU ry:n 

tapahtumiin osallistumisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä (esimerkiksi tapahtumaruokailut), joten ensimmäinen 

vertailuluku koskee pääosin vain SAKU ry:n toimiston hiilijalanjälkeä. Toteutamme uuden, laajemman 

laskennan vuoden 2022 aikana. 

SAKU ry:n toimiston suunnittelupäivillä kesällä 2020 ideoitiin erilaisia tapoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. 

Ideointi keskittyi kahteen laajaan teemaan: tapahtumien ympäristövaikutusten vähentäminen sekä SAKU 

ry:n toimiston oman hiilijalanjäljen pienentäminen. Näihin teemoihin liittyen valittiin myöhemmin 4+2 

konkreettista tavoitetta, joihin liittyvät toimenpiteet on esitelty tässä suunnitelmassa. Tätä suunnitelmaa 

tarkastellaan vuosittain, arvioidaan tavoitteiden onnistuminen ja päätetään seuraavan vuoden toimenpiteistä.  

Järjestön viestinnässä nostetaan esille suunnitelmassa valittuja tavoitteita ja toimenpiteitä. Erityisesti on 

tärkeää perustella niitä toimenpiteitä, jotka aiheuttavat näkyviä muutoksia esimerkiksi tapahtumien 

osallistujien suuntaan. 
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Keskeiset tavoitteet ja toimenpidesuunnitelma 

Hiilijalanjälkilaskurin perusteella ja keräämällä vertailutietoa samantyyppistä toimintaa toteuttavien 

järjestöjen (esimerkiksi Opiskelijoiden liikuntaliitto ja Paralympiakomitea) toiminnasta todettiin, että SAKU 

ry:n toiminnan keskeisimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat: 

• osallistujien matkustamisesta tapahtumiin 

• tapahtumissa järjestettävistä ruokailuista 

• SAKU ry:n oman henkilöstön matkustamisesta ja 

• hankinnoista. 

SAKU ry:n toiminnan hiilijalanjälkeä voidaan pienentää merkittävästi, kun keskitytään näihin vaikutuksiltaan 

suurimpiin kokonaisuuksiin.  

Näiden vaikutukseltaan suurimpien kokonaisuuksien lisäksi on tärkeä muistaa esimerkin ja pienten 

päivittäisten tekojen voima, jatkuva kehittäminen sekä viestintä. Niinpä ympäristösuunnitelmassamme 

huomioidaan myös:  

• vihreä kädenjälki SAKU ry:n toimistolla 

• viestintä ja vaikuttaminen. 

Seuraavaksi suunnitelmassa esitellään näihin teemoihin liittyvät tavoitteet ja käytännön toimenpiteet. 
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OSALLISTUJIEN MATKUSTAMINEN TAPAHTUMIIN 

Tavoite Toimenpiteet 

Tapahtumien osallistujat päättävät itse, 

miten liikkuvat SAKU ry:n tapahtumiin. 

Tapahtuman järjestäjä voi kuitenkin 

omilla valinnoillaan ja viestinnällään 

vaikuttaa tapahtumiin matkustamisesta 

syntyvään hiilijalanjälkeen.  

Tavoite: Huomioidaan osallistujien 

matkustamisesta aiheutuva hiilijalanjälki 

tapahtumien suunnittelussa, 

järjestämisessä ja viestinnässä. 

1) Liikuntatapahtumien osallistujaryhmät matkustavat 

tapahtumiin pääosin oppilaitosten pikkubusseilla ja linja-autoilla 

mutta jonkin verran myös henkilöautoilla. Otetaan käyttöön 

alusta, jonka kautta osallistujilla on mahdollisuus sopia 

kimppakyydeistä (suljettu Facebook-ryhmä, Teams-ryhmä tms.). 

2) Erityisesti muiden tapahtumien osalta on tärkeää järjestää 

tapahtumat paikoissa, joihin on hyvät julkiset kulkuyhteydet. 

Huomioidaan julkisten liikennevälineiden aikataulut jo silloin, 

kun suunnitellaan tapahtumien aikataulua. Tarjotaan 

osallistujille tapahtumakutsussa valmiiksi tietoa julkisista 

kulkuyhteyksistä ja lisätään tapahtumakutsuun yhdeksi otsikoksi 

kulkuyhteydet. 

3) Tarjotaan mahdollisuus osallistumiseen etäyhteydellä aina 

kun tilaisuuden luonne sen mahdollistaa. 

Aikataulu Vastuuhenkilöt Arviointi ja seuranta 

1) vuoden 2022 

alusta alkaen 

2) vuoden 2022 

aikana 

3) heti 

1–3) kunkin 

tapahtuman 

vastuuhenkilö 

1) Arvioidaan vuoden lopussa, onko sopiva alusta löytynyt ja 

miten osallistujat ovat sitä hyödyntäneet. 

2) Onnistumisen arviointi tehdään osana kaikista tapahtumista 

tehtävää itsearviointia.  

3) Käydään vuoden lopussa läpi tapahtumien tilastotiedot ja 

arvioidaan, onko etämahdollisuutta hyödynnetty kaikissa 

mahdollisissa tapahtumissa. 
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TAPAHTUMISSA JÄRJESTETTÄVÄT RUOKAILUT 

Tavoite Toimenpiteet 

Osallistujille tarjottavat ruokailut 

muodostavat merkittävän osan 

tapahtumien hiilijalanjäljestä.  

Tavoite: Selvitetään 

tapahtumaruokailujen hiilijalanjälki ja 

lähdetään aktiivisesti pienentämään sitä 

jo vuoden 2022 aikana.  

1) Lasketaan tapahtumien ruokatarjoilujen hiilijalanjälki osana 

vuoden 2022 hiilijalanjäljen laskentaa. Asetetaan vuodelle 2023 

konkreettinen ja mitattava hiilijalanjäljen vähentämisen tavoite. 

2) Tarjotaan SAKU ry:n tapahtumissa ensisijaisesti kasvis-,  

kala-, riista- ja kanaruokia. Huomioidaan tämä tavoite jo 

tapahtumapaikkojen valinnassa ja kilpailutuksessa.  

3) Vältetään kertakäyttöastioita tapahtumissa. Jos niitä on 

pakko käyttää, suositaan biohajoavia tai pahvisia astioita.  

4) Arvioidaan ruuan tarve mahdollisimman hyvin ja minimoidaan 

ruokahävikki. 

Aikataulu Vastuuhenkilöt Arviointi ja seuranta 

1) vuoden 2022 

aikana 

2) vuoden 2022 

alusta alkaen 

3) vuoden 2022 

aikana 

4) vuoden 2022 

alusta alkaen 

1) TL 

2–4) kunkin 

tapahtuman 

vastuuhenkilö  

1) Tiedon kerääminen koko vuoden ajan, arviointi ja 

konkreettisen tavoitteen asettaminen vuoden lopussa. 

2) Varmistetaan toimiston palavereissa, että tavoitteeseen 

pyritään suunnitelmallisesti. Kunkin tapahtuman vastuuhenkilö 

kirjaa tarjotut ruuat tapahtuman itsearviolomakkeeseen. 

3–4) Seurataan osana hiilijalanjäljen laskentaa ja toiminnan 

itsearviointia. 
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SAKU ry:n OMAN HENKILÖSTÖN MATKUSTAMINEN 

Tavoite Toimenpiteet 

Ennen koronaa SAKU ry:n toimisto on 

liikkunut paljon jäsenkentällä. Ihmisten 

kohtaaminen ja oppilaitosarjessa mukana 

oleminen on tärkeää työssämme 

edelleen, mutta jatkossa arvioimme 

matkustustarvetta kriittisemmin ja 

matkustamme suunnitelmallisemmin. 

Tavoite: Pienennetään hiilijalanjälkeä, 

joka aiheutuu SAKU ry:n oman 

henkilöstön matkustamisesta. 

Vertailukohtana käytetään koronaa 

edeltävän toimintavuoden 

matkustusmääriä. 

1) Kokoukset ja palaverit pyritään hoitamaan ensisijaisesti 

etäyhteyksillä. Jotta työmatka toteutetaan, työntekijän on 

arvioitava ja todettava, että matkustaminen tuottaa selkeää 

lisäarvoa etäyhteyteen verrattuna. 

2) Noudatetaan SAKU ry:n matkustusohjetta, jonka mukaan 

työmatkat tehdään ensisijaisesti julkisilla kulkuvälineillä. 

Henkilöautoa käytetään vain silloin, kun se on perusteltua 

(aikataulusyyt, kuljetettavien tavaroiden suuri määrä tai kohde, 

jonne ei pääse julkisilla kulkuvälineillä).  

3) Laaditaan Hyvinvointivirtaa-teemaviikon oppilaitoskiertueen 

reitti siten, että kiertueen kokonaiskilometrimäärää saadaan 

vähennettyä ja edestakaista ajoa syntyisi mahdollisimman 

vähän.  

Aikataulu Vastuuhenkilöt Arviointi ja seuranta 

1) heti 

2) heti 

3) syys–lokakuu 

2022 

1) koko toimisto  

2) koko toimisto, 

arviointi SS 

3) SMS 

Seurataan vuoden aikana toteutuneita matkustuskilometrejä 

osana hiilijalanjäljen laskentaa. Junalla matkustetut kilometrit 

saadaan VR:n verkkokaupan koosteesta, henkilöautoilla ajetut 

kilometrit kerätään erikseen. 

1) Verrataan tulosta edellisen laskennan tulokseen (5 760 km 

diesel-autolla, 7 101 km bensiiniautolla ja 41 358 km junalla). 

Tavoitteena on vähentää yhteiskilometrien määrää 

kolmanneksella. 

2) Tavoitteena on vähentää henkilöautokilometrien määrää 

neljänneksellä. 

3) Vuoden 2021 oppilaitoskiertueen yhteiskilometrimäärä oli  

3 450 kilometriä. Tavoitellaan sen pienentämistä viidesosalla. 
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HANKINNAT 

Tavoite Toimenpiteet 

SAKU ry:ssä erilaisia hankintoja ovat 

esimerkiksi kilpailujen ja kampanjoiden 

palkinnot (mitalit, kiertopalkinnot ja 

tavarapalkinnot), seminaareissa ja muissa 

tapahtumissa jaettavat oheistuotteet 

(vaihtelevasti esimerkiksi kynät, kassit, 

muistikirjat), promotuotteet (vaihtelevasti 

esimerkiksi tekstiilit ja liikuntavälineet) 

sekä tiedotusmateriaalit (esimerkiksi 

lehdet, esitteet, julisteet ja lattiatarrat). 

Tavoite: Vältetään turhan tavaran 

hankkimista ja jakamista. Tarjotaan 

tavaran sijaan mieluummin elämyksiä. 

Suositaan laatua ja suomalaista työtä 

mahdollisuuksien mukaan. 

1) Lasketaan vuoden 2022 hiilijalanjälki myös kaikkien 

hankintojen osalta (edellisessä laskennassa huomioitiin vain 

koneiden ja laitteiden sekä paperin hankinnat).  

2) Arvioidaan, missä tapahtumissa ja toiminnassa palkintojen tai 

oheistuotteiden jakaminen on välttämätöntä. Etsitään keinoja 

palkita osallistujia elämyksillä ja lahjakorteilla. Korvataan 

esimerkiksi suuri määrä vähäarvoisia palkintoja yhdellä tai 

muutamalla laadukkaalla arvontapalkinnolla. 

3) Seurataan painotuotteiden menekkiä ja mitoitetaan painokset 

sellaisiksi, että hävikkiä jäisi mahdollisimman vähän. Siirrytään 

postitettavissa julisteissa, lattiatarroissa jne. pääosin 

tilauspohjaiseen käytäntöön, jotta hävikkiä ja turhaa 

postittamista tulisi mahdollisimman vähän. 

Aikataulu Vastuuhenkilöt Arviointi ja seuranta 

1) vuoden 2022 

aikana 

2) vuoden 2022 

aikana 

3) vuoden 2022 

aikana 

1) TL 

2) ideointi ja 

päälinjaukset 

yhdessä, käytännön 

hankinnat kunkin 

tapahtuman 

vastuuhenkilö  

3) SMS, SS, TL 

1) Tiedon kerääminen koko vuoden ajan, arviointi ja tavoitteen 

asettaminen vuodelle 2023 vuoden lopussa. 

2) Yhteinen arviointi vuoden lopussa hiilijalanjälkilaskurin tietoja 

hyödyntäen. 

3) Uudistetaan postituskäytännöt vuoden 2022 aikana. 

Verrataan painotuotteiden tilausmääriä edellisvuosien 

tilausmääriin. 
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VIHREÄ KÄDENJÄLKI SAKU RY:N TOIMISTOLLA 

Tavoite Toimenpiteet 

Ympäristöasioiden esillä pitäminen 

päivittäisessä arjessa on tärkeää, jotta 

asia pysyy mielessä ja jokainen havaitsee 

omien tekojensa vaikutuksen. 

Tavoite: Muistetaan myös ne arjen 

pienet teot! Energian ja materiaalien 

säästäminen sekä kierrättäminen tulevat 

osaksi normaalia arkea. 

1) Vaihdetaan toimiston sähkösopimus uusiutuvaan 

aurinkosähköön. 

2) Parannetaan toimiston keräysastioita ja selkeytetään 

käytäntöjä niin, että kaikki paperi, kartonki, metalli, lasi, paristot 

ja biojäte tulee eroteltua sekajätteestä. Tiedustellaan 

taloyhtiöltä mahdollisuutta muovinkeräysastiaan. 

3) Kiinnitetään huomiota siihen, että toimiston 

aamiaispalavereista ja muista tarjoiluista ei jäisi ruokahävikkiä: 

hankitaan ruokaa vain tarpeellinen määrä ja merkitään selkeästi 

sellaiset yli jääneet elintarvikkeet, joita saa vapaasti syödä.  

4) Tulostetaan vain tarpeeseen. Opetellaan käyttämään 

kopiokoneen monipuolisia mahdollisuuksia ja vähennetään sen 

avulla paperinkulutusta (2-puoliset tulosteet, vihkoset jne.). 

Aikataulu Vastuuhenkilöt Arviointi ja seuranta 

1) heti 

2) 1/2022 

mennessä 

3) heti 

4) 2/2022 

mennessä 

 

1) TL 

2) SS ja TL 

3) koko toimisto  

4) koko toimisto 

1) Hyödynnetään jatkossakin uusiutuvia energialähteitä. 

2) Kierrätysmahdollisuuksien parantamisen pitäisi vähentää 

sekajätteen määrää. Kerätään tietoa sekajätteen määrästä 

osana hiilijalanjäljen laskentaa, jotta voidaan asettaa 

seuraavalle vuodelle konkreettinen tavoite. 

3) Arvioinnin kohteena jääkaapin sisältö: löytyykö homeisia 

yllätyksiä vuoden mittaan… 

4) Perehdytään yhdessä kopiokoneen uusiin ominaisuuksiin. 

Verrataan koko vuoden kopio- ja tulostemäärää edellisen 

normaalin toimintavuoden paperinkulutukseen. 
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VIESTINTÄ JA VAIKUTTAMINEN 

Tavoite Toimenpiteet 

Järjestö voi tehdä tärkeää ympäristötyötä 

myös oman varsinaisen toimintansa ja 

viestintänsä kautta.  

Tavoite: Pidetään SAKU ry:n 

viestinnässä esillä hiilijalanjäljen 

pienentämisen tavoitteet ja niihin liittyvät 

toimenpiteet. Kannustetaan jäsenistöä 

vihreän kädenjäljen kasvattamiseen. 

1) Järjestetään opiskelijoille Liikevirtaa-liikuntakampanja, jossa 

kerätään liikuntaminuutteja ja tehdään vihreitä tekoja. 

2) Valitaan yksi liikuntatapahtuma, joka brändätään ”vihreäksi 

tapahtumaksi”. Huomioidaan tapahtuman järjestelyissä 

kestävän kehityksen tavoitteet mahdollisimman laajasti ja 

kannustetaan myös osallistujia mukaan vihreän tapahtuman 

rakentamiseen.  

3) Avataan ympäristösuunnitelman sisältöjä jäsenistölle 

viestinnän kautta. Kerrotaan, mitä tavoitellaan ja millä keinoilla. 

Keskitytään kuvaamaan erityisesti niitä asioita, jotka vaikuttavat 

suoraan tapahtuman osallistujiin. 

Aikataulu Vastuuhenkilöt Arviointi ja seuranta 

1) 4/2022 

mennessä 

2) 5/2022 

mennessä 

3) vuoden 2022 

aikana 

1) EB, TH 

2) MU, SMS 

3) SMS, SS 

1) Verrataan osallistujamäärää ja vihreiden tekojen määrää 

vuoden 2021 kampanjaan. 

2) Itsearvio tapahtuman jälkeen: Mitä opittiin? Miten opittua 

voidaan jatkossa hyödyntää kaikessa toiminnassa? 

3) Hallitus ja kehittämisryhmät arvioivat vuoden lopussa, onko 

SAKU ry näyttänyt aiempaa vihreämmältä.  

 

 

 

      

      

      

 


