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ESLUN VASTUULLISUUSOHJELMA

ESLUn vastuullisuusohjelma asettaa suuntaviivat vastuullisuuden kehittämistyölle lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä. ESLUn missio, arvot ja strategia ohjaavat vastuullisuustyön kehittämistä.

Vastuullisuusohjelman neljä teemaa 

TURVALLINEN 
TOIMINTA

YHDENVERTAISUUS 
JA TASA-ARVO

YMPÄRISTÖ JA 
KESTÄVÄ KEHITYS

TOIMIVA HALLINTO 
JA JOHTAMINEN
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YMPÄRISTÖNSUOJELU JA KESTÄVÄ KEHITYS
Tiedostamme ESLUssa oman roolimme ympäristökasvattajana. Suojelemme luontoa ja näytämme 
omalla esimerkillämme, miten liikunnan ja urheilun parissa voi toimia ympäristöä kunnioittaen ja sen 
hyvinvointia edistäen. Osallistumme vastuullisesti ja päämäärätietoisesti toimenpiteisiin kohti vähä-
päästöistä yhteiskuntaa.

Olemme arvioineet oman toimintamme vaikutuksia ympäristöön yhdessä ESLUn henkilökunnan ja halli-
tuksen kanssa. Olemme sitoutuneet ympäristönsuojeluun ja kestävän kehityksen periaatteisiin.

ESLUn vastuullisuusohjelma tarkistetaan joka toinen vuosi tai kun päivitystarpeita ilmenee. Syksyllä 
2022 nähtiin hyväksi päivittää Ympäristösuojelu ja kestävä kehitys -osio opetus- ja kulttuuriministeri-
öltä saadun palautteen perusteella. Järjestöjen ympäristövastuuohjelmat arvioitiin ensimmäistä kertaa 
vuonna 2021. 

Päivityksessä jaoteltiin ”Me ESLUssa” ja jäsenille suunnattu toiminta sekä tehtiin konkreettisempi 
toimintasuunnitelma (tavoite, toimenpiteet, aikataulu, vastuuhenkilöt, arviointi ja seuranta). Olemas-
sa olevat kirjaukset on sisällytetty sellaisinaan tai niitä on täydennetty. Lisäksi tarkennuksia on tehty 
seurantaan, aikatauluun ja vastuuhenkilöihin. 

Kehittämiskohteet/toimenpiteet Mitä seurataan? Aikataulu Vastuu
Me ESLUssa - ”Vastuullisuusohjelma koskee omaa toimintaamme ja vie sitä eteenpäin”
ESLUn henkilöstöä kannustetaan suosi-
maan julkista liikennettä, työmatkapyö-
räilyä ja kävelyä. Lisäksi hyödynnämme 
kimppakyytejä ja vältämme turhaa yksityi-
sautoilua.

Matkakulut omalla au-
tolla (vrt. aika ennen 
koronaa)
Henkilöstön omat kamp-
pikset, kisat

Vuosittain 
Jatkuva 

Kaikki
Taloushallinon 
vastuuhenkilö, 
Stina

ESLUn tilaisuudet ja koulutukset järjes-
tetään paikoissa, joihin on helppo saapua 
joukkoliikenteen avulla. Työskentelemme 
joustavasti etäyhteydellä ja hyödynnämme 
digitaalisia alustoja.

Koonti hyödynnetyistä 
työskentelytavoista ja 
välineistä

Vuosittain
Jatkuva 

Kaikki

Järjestämme tilaisuuksia ja koulutuksia 
myös etäyhteyksillä, ja vähennämme siten 
ilmastoon aiheutuvaa kuormitusta.

Koulutusten määrät etä/ 
live

Vuosittain
Jatkuva

Kaikki

Kokoustarjoiluissa suosimme lähiruokaa ja 
kasvisruokavaihtoehtoja.

Jatkuva Kaikki

Toimistomme ja tilaisuutemme ovat pape-
rittomia. Vältämme ylimääräisiä tulosteita, 
esitteitä tai kertakäyttöastioita. 

Kulut, tulosteet ja paino Vuosittain 
Jatkuva

Kaikki
Taloushallinon 
vastuuhenkilö, 
Stina

Kierrätämme jätteet asianmukaisesti sekä 
huomioimme Olympiastadionin ja toimis-
ton kierrätysohjeet.

Kulut, tulosteet ja paino 2023  
mennessä

Sopimuksista 
vastaavat, Tarja 
ja Päivi
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Kehittämiskohteet/toimenpiteet Mitä seurataan? Aikataulu Vastuu
Mahdollisimman useat koulutusmateriaalit jae-
taan sähköisessä muodossa. Tapahtumien ja 
tilaisuuksien ohjeistus tapahtuu pääsääntöisesti 
sähköisesti. Lasten ja nuorten koulutuksissa pai-
notuotteiden tarve on usein perusteltu.

Kulut, tulosteet ja 
paino 

Vuosittain 
Jatkuva

Kaikki 
Taloushallinon 
vastuuhenkilö,  
Stina

Valitsemme ympäristöystävällisen ja kotimaisen 
toimijan tarvittavien painotuotteiden ja materi-
aalien hankinnassa. Hankintapäätöksissä huomi-
oidaan hankintojen ekologinen kestävyys.

Hankintapäätök-
sissä näkyy ympä-
ristönäkökulman 
huomioiminen

Jatkuva Kaikki 
Hankintojen 
hyväksyjä, 
Päivi

Tunnistamme ja arvoimme säännöllisesti toimin-
tamme ympäristövaikutuksia.

Jatkuva Kaikki

Kehittämiskohteet/toimenpiteet Mitä seurataan? Aikataulu Vastuu
ESLU ympäristövastuuvaikuttajana - ”Lisäksi haluamme vaikuttaa ja tukea jäsentemme mahdol-
lisuuksia tehdä kestäviä ja vastuullisia toimintoja”

Viestimme jäsenillemme ja sidosryhmillemme 
liikunnan ja urheilun mahdollisuuksista ympäris-
tönsuojeluun ja kestävään kehitykseen. 

Tavoite: ympäristövastuu esillä kahdesti vuodessa

Vähintään kerran kuukaudessa vastuullisuusnos-
to, jokainen teema (4) näkyy vähintään kerran 
syksyllä ja kerran keväällä ESLUn viestinnässä. 

Määrä / Toteuma Vuosittain
Jatkuva

Seuratoiminnan 
kehittäjä, Sari 
ja viestinnän 
asiantuntija, 
Minttu

Osallistumme teemaviikkoihin ja kampanjoihin 
sekä nostamme esille teemaa koulutuksissamme. 

Ympäristökasvatus luonnolliseksi osaksi kaikkia 
koulutuksiamme.

Määrä / Toteuma Vuosittain
Jatkuva

Kaikki

Kannustamme jäseniämme ja yhteistyötahojam-
me tekemään ympäristöystävällisiä valintoja.

Jatkuva Kaikki
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Kehittämiskohteet/toimenpiteet Mitä seurataan? Aikataulu Vastuu
ESLU ympäristövastuuvaikuttajana - ”Lisäksi haluamme vaikuttaa ja tukea jäsentemme mahdol-
lisuuksia tehdä kestäviä ja vastuullisia toimintoja”

Hyödynnämme alan asiantuntijoita tilaisuuksissa ja 
koulutuksissa sekä oman henkilökunnan osaamisen 
kehittämisessä.

Vuosittain
Jatkuva 

Kaikki
Henkilöstön 
koulutuksesta 
vastaava, Päivi 
ja Tarja

Koulukset jäsenille

Vastuullisuusteemainen koulutus kaksi kertaa vuo-
dessa, ympäristövastuu joka toinen vuosi.

Määrä/Toteuma Vuosittain
Jatkuva 

Seuratoimin-
nan kehittäjä, 
Sari

Me ESLUssa muistilista

Vastuullisuusohjelma koskee omaa toimintaamme ja vie sitä eteenpäin.

• Suosi julkista liikennettä, kimppakyytejä sekä työmatkapyöräilyä ja kävelyä.
• Järjestä tilaisuudet helposti joukkoliikenteellä saavutettavissa paikoissa. 
• Hyödynnä tilaisuuksien järjestämisessä etäyhteyksiä. 
• Suosi tarjoiluissa lähiruokaa ja kasvisruokavaihtoehtoja.
• Käytä mahdollisimman usein sähköisiä materiaaleja ja ohjeistuksia. 
• Kierrätä asianmukaisesti. 
• Käytä kotimaisia ja ympäristöystävällisiä painotuotteita ja materiaaleja.
• Sisällytä ympäristökasvatus luonnolliseksi osaksi viestintääsi ja koulutuksiasi.
• Kannusta ympäristöystävällisiin valintoihin. 


